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PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania pragnę złożyć instytucjom, które przyczyniły się do po-
wstania tej pracy. Należą do nich:

• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Agencja Narodowa Programu Socrates,
• Biblioteka Jagiellońska w Krakowie,
• Wydawnictwo Kieleckie ZNP,
• Wydawnictwo Giunti Scuola S.r.l. z Florencji,
• Szkoła Społeczna nr 6 w Krakowie,
• Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I° im. I. Paderewskiego w Krakowie,
• Szkoła Podstawowa nr 127 w Krakowie,
• Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie,
• Szkoła Podstawowa w Modlnicy,
• Szkoła Podstawowa w Białym Kościele,
• Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
• European University Institute we Fiesole koło Florencji,
• Scuola „S. Girolamo” w Wenecji,
• Scuola „Lombardo Radice” w Wenecji-Mestre,
• Scuola „Scaro Cuore” w Alghero na Sardynii,
• Scuola „S. Girolamo” w Rzymie,
• Scuola „Lola di Stefano” w Rzymie,
• Scuola „N. Sauro” w Maerne,
• Scuola „C. Goldoni” w Olmo,
• Scuola „G. Pascoli” w Udine.

Szczególne podziękowania składam osobom, które wspierały mnie w mojej pracy 
i umożliwiały prowadzenie badań. Należą do nich:

• Prof. Zdzisław Mach – dyrektor Instytutu Europeistyki UJ,
• Prof. Arnaldo Cecchini – wykładowca z Uniwersytetu w Sassari – Alghero,
• Prof. Paola Rizzi – wykładowca z Uniwersytetu w Sassari – Alghero, 
• Prof. Stefano Caravelli – dyrektor Centro Servizi Ammistrativo w Udine,
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• Antonella Marruncheddu – dyrektor szkoły podstawowej w Alghero na  
Sardynii; 

• Osanna Zuffi – emerytowana nauczycielka i dyrektorka szkoły w Udine; 
• Bruna Rosetti – nauczycielka ze szkoły Lombardo Radice w Wenecji-Mestre, 
• Angela Bulzinetti – nauczycielka ze szkoły w Gradarze, 
• Floriana Serafini – nauczycielka ze szkoły w Gradarze,
• Angela Bachieca – nauczycielka ze szkoły w Gradarze, 
• Filippo Viola – nauczyciel informatyki ze szkoły w Maerne,
• Maria Rizzi – moja przyjaciółka z Udine, pomagająca nawiązać kontakty 

z włoskimi nauczycielami,
• Mgr Danuta Sołtys – dyrektor MCDN w Krakowie,
• Mgr Krystyna Zaufal – konsultantka MCDN w Krakowie,
• Mgr Halina Wesołowska – konsultantka MCDN w Krakowie,
• Mgr Maria Pabiańczyk – konsultantka MCDN w Krakowie, metodyk ds. edu-

kacji wczesnoszkolnej,
• Mgr Maria Bednarska – doradca metodyczny ŚCDN w Kielcach,
• Mgr Joanna Piasta-Siechowicz – doradca metodyczny ŚCDN w Kielcach,
• wszystkie inne osoby, które udzielały mi wywiadów i konsultacji.

Szczególne podziękowania pragnę złożyć mojemu promotorowi 
prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Palce, który przez wiele lat, gdy powstawała ta 
praca, z wielką dozą cierpliwości, zaufania i życzliwości odnosił się do moich 
działań badawczych i twórczych.

Chciałabym również złożyć prywatne podziękowania moim dzieciom: 
• Agnieszce Pierzyńskiej-Mach i Michałowi Machowi, którzy jako kilkuna-

stoletnie dzieci całymi miesiącami znosili moją nieobecność w domu, gdy 
wyjeżdżałam na badania, i którzy swoją postawą i akceptacją wspierali mnie 
w moich działaniach, 

• Joasi Rajpert – w której oczach widziałam wielką dumę z mamy po obronie 
mojej pracy doktorskiej,

• oraz mojej najmłodszej córeczce Kamilce Mach, która od pierwszych chwil 
swojego istnienia towarzyszyła mi przy tworzeniu tej publikacji.

* * *

Dziękuję również mojemu mężowi, Zdzisławowi Machowi, który w owym 
czasie w chwilach zwątpienia motywował mnie do dalszej pracy nad podjętym 
wyzwaniem.



11Wstęp 11

WSTĘP

Niniejsza publikacja stanowi syntetyczne ujęcie rozprawy doktorskiej powstałej 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, zatytułowanej „Cele i treści kształcenia w związku 
z integracją europejską – na przykładzie edukacji wczesnoszkolnej we Włoszech 
i w Polsce”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Stanisława Palki. 

Praca powstawała przez wiele lat przed przystąpieniem Polski do struktur Unii 
Europejskiej. W owym czasie Polska jeszcze nie należała do UE; stąd dualistycz-
ny sposób przedstawiania analiz i wniosków, które dotyczą zjawisk zachodzących 
w edukacji oraz życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Polski i Włoch 
na tle przemian i zagadnień ogólnoeuropejskich. 

Uważnej analizie poddano zmiany programowe, jakie zaszły na pierwszym 
etapie edukacyjnym w odniesieniu do celów i treści nauczania we Włoszech 
i w Polsce. Opisano je w szerszym kontekście przemian historyczno-społeczno-
-gospodarczych, przede wszystkim jednak w odniesieniu do edukacyjnych prio-
rytetów Unii Europejskiej.

W tym okresie, szczególnie w Polsce, zachodziła potrzeba spojrzenia na szkołę 
nie tylko jako na miejsce przekazywania uczniom podstawowej wiedzy i umiejęt-
ności, rozwiązywania szkolnych problemów, ale także jako na instytucję przygoto-
wującą dzieci i młodzież do życia w ciągle zmieniających się warunkach, tak aby 
umiały one odnaleźć swoje miejsce w nowej Europie, w otaczającym je świecie, 
bez względu na przyszłe, nieznane jeszcze, sytuacje i wymagania. 

Badania, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, prowadzono systematycznie, 
w sposób ciągły, w latach 1996–2004, i dotyczyły one analizowanych w tej pracy 
zjawisk edukacyjnych, które zamykają się w następujących ramach czasowych: 

 – dla Polski był to okres między przełomem lat 1944/1945 a rokiem 2004, 
czyli czas od zakończenia drugiej wojny światowej do wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej; 

 – dla Włoch daty te obejmowały lata 1922–2004, czyli okres dojścia do władzy 
Benita Mussoliniego i reform ministra Giovanniego Gentilego aż do daty 
rozszerzenia Unii Europejskiej i przyjęcia nowych członków (w tym Polski).
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Uzasadnieniem wyboru takiego okresu historycznego dla Polski były przemia-
ny polityczne, gospodarcze i społeczne, jakie nastąpiły po zakończeniu drugiej 
wojny światowej i w odniesieniu do polityki edukacyjnej w zdecydowany sposób 
zmieniły cele, treści, organizację i przebieg nauczania, stopień autonomii szkoły 
oraz określiły obowiązujący przez prawie pięćdziesiąt lat ideał wychowania. Po-
nieważ ślady edukacji przedwojennej były po wojnie stale wymazywane z nurtu 
narodowego kształcenia i w konfrontacji z indoktrynacją ideologiczną nie miały 
znaczącego wpływu na rozwój oficjalnego szkolnictwa powojennego, to sensowne 
wydało się wyznaczenie okresu zakończenia drugiej wojny światowej jako począt-
kowej granicy przemian edukacyjnych. Do dziś mają one wpływ na kształt pol-
skiego społeczeństwa, jego aktywność i gotowość do zmiany1. 

Chociaż po roku 1989 nastąpił przewrót polityczno-społeczno-ekonomiczny, 
Polska zupełnie przebudowała swój ustrój i system gospodarczy, stała się członkiem 
sojuszu północnoatlantyckiego (rok 1999) i Unii Europejskiej (rok 2004), to ludzie 
wykształceni w „starym” systemie nadal w czasie prowadzenia badań stanowili ak-
tywną część społeczeństwa, decydowali o kierunkach współczesnych transformacji, 
niektórzy wciąż pracowali w szkołach i ucząc według „nowych” programów, pamię-
tali wpajane im przez lata „jedynie słuszne” hasła, dając uczniom jako wzór osobowy 
takie sposoby zachowań, które były dość odległe od zasad aktywnego obywatelstwa.

Dla włoskiej edukacji taką znaczącą datą były lata reformy Giovanniego Gen-
tilego, czyli lata dwudzieste ubiegłego wieku. Kolejne następujące we Włoszech 
reformy edukacyjne miały charakter częściowego uzupełniania, doskonalenia, do-
stosowywania edukacji do zmieniających się etapów historyczno-polityczno-go-
spodarczo-społecznego rozwoju Włoch, ale echa reformy Gentilego można było 
wciąż odnaleźć we włoskim systemie edukacyjnym. Oczywiście epoka faszyzmu 
ze wszystkimi elementami afirmacji tej ideologii niezaprzeczalnie zasługuje na po-
tępienie i trudno się z perspektywy czasu doszukiwać w niej pozytywnych elemen-
tów. Jeżeliby jednak pominąć ideologiczny kontekst rozwoju sieci szkół i polityki 
edukacyjnej, korzyścią płynącą z tego okresu było wykształcenie społeczeństwa 
zdyscyplinowanego wobec państwa i lojalnego wobec lokalnych wspólnot, które-
go część została przygotowana do pełnienia roli elitarnych przywódców zarówno 
w sferze polityki, jak i gospodarki oraz działań społecznych. 

Mimo tych różnic można dostrzec także podobieństwa. Zarówno Włochy, 
jak i Polska są krajami katolickimi. Są one silnie przywiązane do swoich tradycji, 
co ma duży wpływ na kształtowanie się narodowej tożsamości społeczeństw tych 
państw. Oba te kraje, począwszy od XIX wieku, były źródłem emigracji do Ame-
ryki, co zresztą pojawiało się we włoskich treściach programowych. Oba stały się 
również miejscem docelowym dla imigrantów. We Włoszech dominowali przy-
bysze z Azji, Ameryki Południowej i Afryki, a do Polski emigrowały najczęściej 
osoby zza wschodniej granicy – mieszkańcy byłego ZSRR. 

1 Fragmenty pracy oraz wyniki badań zostały wykorzystane również podczas licznych konferen-
cji i przy pisaniu artykułów naukowych bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do poruszanych 
zagadnień. 



13Wstęp 13

Drugą datą graniczną, kończącą prowadzone badania, był rok 2004 – rok roz-
szerzenia UE i przyjęcia do wspólnoty dziesięciu nowych państw członkowskich, 
w tym Polski.

Główny nurt poszukiwań obejmował zarówno badania archiwalne, jak 
i współczesne; dotyczył programów nauczania, podręczników szkolnych, mi-
nisterialnych zapisów prawnych, wytycznych zawartych w poradnikach meto-
dycznych dla nauczycieli. Studia te odbywały się w polskich i włoskich bibliote-
kach oraz przed ekranem komputera w poszukiwaniu dokumentów na stronach 
internetowych. 

Badaniami dodatkowymi, uzupełniającymi obraz przemian edukacyjnych, 
były obserwacje lekcji we współczesnych szkołach w Polsce i we Włoszech, wy-
wiady, rozmowy i ankiety przeprowadzane z nauczycielami szkolnymi i akade-
mickimi oraz własne doświadczenia z pracy nauczycielskiej autorki, wynikające 
z pracy w klasach młodszych w latach 1984–1996, doświadczenia także będące 
wynikiem prac eksperckich dla Ministerstwa Edukacji w zakresie opiniowania 
programów i podręczników szkolnych dla klas I–III oraz do nauczania edukacji 
europejskiej.

Największą trudnością okazało się dotarcie do dokumentów historycznych – 
zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, do podręczników i do osób, które umiałyby 
lub zechciałyby z nauczycielskiego punktu widzenia skomentować zaistniałe prze-
miany edukacyjne. 

Badania dokumentów w Polsce zostały przeprowadzone na podstawie zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej, publikacji dostępnych w księgarniach, zbiorów własnych 
gromadzonych w czasie pracy nauczycielskiej oraz dokumentów dostępnych w In-
ternecie, jak również tych udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji i Agencję 
Narodową Programu Socrates. 

We Włoszech badania dokumentów opierały się na zbiorach European Uni-
versity Institute we Fiesole koło Florencji, zasobach włoskich bibliotek szkolnych 
(w Wenecji-Mestre, Alghero, Udine, Bari), publikacjach dostępnych w księgar-
niach oraz dokumentach pozyskanych z Internetu. 

Badania uzupełniające (wywiady, rozmowy, ankiety) w Polsce odbyły się 
w szkołach krakowskich (Szkoła Społeczna nr 6, Ogólnokształcąca Szkoła Mu-
zyczna I°, Szkoła Podstawowa nr 127, Szkoła Podstawowa nr 119), podkrakow-
skich wsi (Modlnicy, Białym Kościele, Giebułtowie) oraz w szkołach podstawo-
wych w Kielcach. W anonimowych ankietach uczestniczyli czynni nauczyciele 
pracujący w klasach I–III, słuchacze studiów podyplomowych i kursów dosko-
nalenia zawodowego zatrudnieni w różnych częściach Polski. We Włoszech 
badania uzupełniające zostały przeprowadzone w szkołach w Wenecji: Scuola 
„S. Girolamo”, w Mestre – Scuola „Lombardo Radice”, w Alghero na Sardynii – 
Scuola „Scaro Cuore”, w Rzymie – Scuola „S. Girolamo” oraz Scuola „Lola di 
Stefano”; w Maerne – Scuola „N. Sauro”, w Olmo – Scuola „C. Goldoni”, w Udi-
ne – Scuola „G. Pascoli”.

Przeprowadzono wielogodzinne obserwacje i rozmowy, uczestnicząc w co-
dziennym życiu klas. W wywiadach i rozmowach brali udział pracownicy tych 
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szkół uczący w pierwszych klasach szkoły podstawowej, z którymi udało się na-
wiązać współpracę, oraz emerytowani nauczyciele, pamiętający „zamierzchłe”, po-
wojenne czasy2.

Analiza programów nauczania, podręczników i dokumentów ministerialnych 
oraz informacji płynących z badań pomocniczych (wywiady, ankiety, obserwacje) 
umożliwiła określenie kategorii wskaźników zmian programowych występują-
cych zarówno w ówczesnych, jak i w historycznych programach i podręcznikach 
szkolnych.

Należały do nich wybrane, występujące bezpośrednio lub pośrednio w progra-
mach szkolnych i podręcznikach elementy kompetencji kluczowych oraz euro-
pejskich priorytetów edukacyjnych, takich jak: wizerunek własnego kraju i jego 
miejsca w Europie i świecie, występowanie treści etnocentrycznych, wizerunek 
innych państw i społeczeństw Europy oraz świata, jak również treści edukacji 
międzykulturowej, wizerunek „innych” z uwagi na kolor skóry, wyznanie i gru-
pę społeczną, obraz rodziny, jej miejsce w środowisku lokalnym, role społeczne 
jej członków, w tym wizerunek i role społeczne chłopców/dziewcząt, mężczyzn/ 
kobiet, wizerunek i miejsce w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, występo-
wanie treści religijnych w podręcznikach do kształcenia ogólnego jako element 
kształtowania światopoglądu, uwzględnianie kompetencji technicznych (w tym 
informatycznych) oraz elementów nauczania przedsiębiorczości, uwzględnianie 
kompetencji obywatelskich, włączanie uczniów w życie kraju i Europy, wystę-
powanie elementów kultury wysokiej (literatura, muzyka, sztuka) jako elementu 
euro pejskich kompetencji kulturowych.

Podstawowymi zastosowanymi rodzajami badań były badania opisowe, bada-
nia diagnostyczne, elementy badań porównawczych i badań historycznych, jak 
również metody: analizy dokumentów i analizy treści (wybranych dokumentów 
prawnych prawa oświatowego, programów szkolnych uznanych przez minister-
stwa edukacji, programów szkolnych i rozkładów materiału opracowanych przez 
autorów podręczników i nauczycieli), analiza oficjalnych dokumentów ministe-
rialnych (także tych dostępnych poprzez Internet).

Do uzupełnienia obrazu przemian programowo-treściowych zastosowano 
pomocnicze metody badawcze: ankiety przeprowadzone wśród polskich nauczy-
cieli klas początkowych dotyczące stosowanych przez nich podręczników szkol-
nych, wywiady pogłębione, niestandaryzowane rozmowy z polskimi i włoskimi 
nauczycielami na temat przemian edukacyjnych (treściowych i programowych), 

2 Przeprowadzono badania wśród 30 osób: 12 osób we Włoszech (2 kobiety w wieku powyżej 
50. r.ż. – uczące przedmiotów zintegrowanych, 3 kobiety w wieku 29–45 lat – uczące przedmiotów 
zintegrowanych, 1 kobieta – osoba świecka – w przedziale wieku 29–45 lat ucząca religii, 3 kobiety 
w wieku 25–28 lat – uczące przedmiotów zintegrowanych, 1 mężczyzna w wieku 25 lat – nauczyciel 
informatyki, 1 mężczyzna w wieku 31 lat – bibliotekarz) i 18 osób w Polsce (2 kobiety w wieku po-
wyżej 50. r.ż. – uczące przedmiotów zintegrowanych, 13 kobiet w wieku 30–45 lat – uczących przed-
miotów zintegrowanych, 1 kobieta – siostra zakonna – w przedziale wieku 30–45 lat ucząca religii, 1 
mężczyzna w wieku 35 lat – nauczyciel informatyki, 1 mężczyzna w wieku 38 lat – nauczyciel wycho-
wania fizycznego). 
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jakie zaobserwowali w czasie swojej pracy; obserwacje lekcji mające na celu uzu-
pełnienie obrazu współcześnie prowadzonego procesu kształcenia wczesnoszkol-
nego, obserwacje codziennych zachowań uczniów oraz internacjonalizacji celów 
edukacyjnych, płynących z programów szkolnych (w odniesieniu do tolerancji, 
wielokulturowości, równego traktowania dziewcząt i chłopców, postaw obywa-
telskich etc.).

Choć analiza dokumentów najczęściej w badaniach pedagogicznych pełni 
funkcję drugorzędną, w tej pracy była podstawową metodą badawczą. Dzięki niej 
nie tylko zgromadzone zostały, jak sugeruje Tadeusz Pilch3, wstępne informacje, 
ale także dzięki odwołaniu się do źródeł4 i zastosowaniu analizy dokumentów 
kronikarskich uzyskano obszerny obraz edukacyjnych przemian programowych. 
Dały one możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej. 

Analiza treści podręczników, opracowań metodycznych, artykułów prasowych 
i internetowych materiałów merytoryczno-metodycznych pozwoliła określić ce-
chy samego przekazu oraz stworzyć interpretację umożliwiającą odniesienie ich 
do zapisów oficjalnych i przewidzieć społeczne skutki ich oddziaływań5. Przepro-
wadzona analiza odnosiła się zarówno do poziomu przekazu jawnego, jak i sym-
bolicznego poziomu przekazu ukrytego. Szczególnie miało to zastosowanie przy 
analizie podręczników szkolnych – zarówno tekstów, jak i ilustracji6. 

Powszechnie uważa się, że edukacja wczesnoszkolna jest bardzo odległa 
od spraw europejskich, ponieważ dotyczy małych dzieci, których zadaniem 
jest nauczenie się podstawowych umiejętności czytania i pisania. Twierdzi się, 
że nauczanie o Europie powinno być wdrażane w klasach wyższych niż edukacja 
wczesno szkolna. Tymczasem edukacja europejska to nie tylko wiedza o Europie 
i procesach integracyjnych, ale także – a może przede wszystkim – kształtowa-
nie postaw, kompetencji i sposobu widzenia świata sprzyjających funkcjonowaniu 
człowieka w europejskiej przestrzeni społecznej. Przygotowanie dzieci w młod-
szym wieku szkolnym do funkcjonowania w liberalnej, tolerancyjnej i otwar-
tej Europie nie polega jedynie na przekazywaniu wiedzy o niej. Rozpoczyna się 
od budzenia ciekawości i wrażliwości, uczenia cnót obywatelskich, kształtowania 
kluczowych kompetencji. Toteż badania i obserwacje dotyczyły głównie wpływu 
zmian historycznych, politycznych, społecznych i gospodarczych na edukację, 
w tym przypadku – edukację wczesnoszkolną. Podjęto próbę pokazania skutków 
tych przemian dla kształtowania określonego modelu człowieka/obywatela, wy-
kazania wpływu europejskiego procesu integracyjnego na nauczanie wczesno-
szkolne oraz kierunków tych przemian w Polsce i we Włoszech. 

Nie bez znaczenia jest, jaki obraz świata przekazują pierwsze podręczniki 
szkolne, jakie cele realizują nauczyciele, jakie postawy i cechy osobowości kształcą. 

3 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998, s. 88–90. 
4 K. Rubacha, Metody zbierania danych w badaniach [w:]  Pedagogika. Podręcznik akademicki, 

cz. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2006, s. 44.
5 T. Pilch, Zasady badań…, s. 90–91. 
6 K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin [w:] Pedagogika…, s. 44–45.
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Publikację rozpoczyna niniejszy wstęp i podziękowania dla osób i instytucji 
we Włoszech i w Polsce, bez których praca badawcza by się nie udała i niniejsza 
publikacja nie miałaby szansy powstać. 

Część pierwsza tej książki to rozważania teoretyczne poparte analizą dostęp-
nej literatury. Prezentuje edukacyjne konsekwencje integracji europejskiej i jej 
implikacje dla Europy i Polski oraz sposób realizacji edukacyjnych priorytetów 
europejskich w wybranych krajach UE oraz w Polsce. Część ta zawiera także in-
formacje na temat miejsca edukacji wczesnoszkolnej w systemie edukacyjnym 
Polski i wybranych krajów europejskich (do roku 2004), specyfiki rozwojowej 
dzieci w młodszym wieku szkolnym, jak również kierunków przemian w edukacji 
wczesnoszkolnej w kontekście integracji europejskiej. 

Zasadnicza, badawcza część pracy podzielona jest wewnętrznie na dwa skład-
niki, z których jeden dotyczy opisu zmian, jakie zachodziły w edukacji wczesno-
szkolnej we Włoszech, a drugi traktuje o tego typu przemianach w Polsce. Analiza 
przemian włoskich sięga lat dwudziestych ubiegłego stulecia, epoki faszyzmu, 
która w znaczący sposób na wiele lat wyznaczyła kierunek przemian edukacyj-
nych w Italii. W części dotyczącej Polski analizy dotyczą okresu po drugiej woj-
nie światowej, gdy Polska znalazła się pod wpływem ideologii komunistycznej. 
W tych rozdziałach zawarte są analizy treści i celów edukacyjnych zamieszczo-
ne w programach i podręcznikach do nauczania początkowego w obu krajach. 
Można zatem prześledzić, w jaki sposób w Polsce i we Włoszech pod wpływem 
przemian politycznych, społecznych i gospodarczych zmieniały się kierunki 
kształcenia wczesnoszkolnego oraz w jaki sposób programy szkolne i podręczniki 
używane do roku 2004 odzwierciedlały te zmiany, jak przedstawiały obraz świata, 
jakie kształtowały kompetencje i jak przygotowywały ucznia do funkcjonowania 
w Euro pie XXI wieku. Wszystkie analizy programów i podręczników szkolnych 
odnoszone są do omówionego w części teoretycznej katalogu wybranych kompe-
tencji kluczowych i edukacyjnych priorytetów Unii Europejskiej. 

Publikację zamykają podsumowujące zakończenie i wyjaśnienia terminolo-
giczne, spis ilustracji, tabel oraz obszerny spis bibliograficzny zawierający zestaw 
literatury, źródeł internetowych, listę programów szkolnych i podręczników, które 
posłużyły jako materiał badawczy podczas pisania niniejszej pracy. 
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EDUKACYJNE KONSEKWENCJE 
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
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OGÓLNY ZARYS ROZWOJU POLITYKI 
OŚWIATOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI 

W LATACH 1945–2004

Trwający od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia proces integracji krajów euro-
pejskich: prowadzenie wspólnych unijnych polityk, budowanie europejskiego 
obywatelstwa i Europy bez granic, skłaniał organizatorów szkoły do weryfikowa-
nia celów, treści i metod jej działania. Edukację należało dostosować do wymagań 
współczesności, przygotować uczniów do aktywnego funkcjonowania w plura-
listycznym społeczeństwie obywatelskim; nauczyć ich poruszać się w wirtualnej 
rzeczywistości, korzystać z dorobku nauki i techniki. Istotnym elementem wy-
kształcenia stało się rozwijanie twórczego myślenia, zdolności do indywidualnej 
interpretacji rzeczywistości (w tym także dziedzictwa kulturowego), respektowa-
nie podstawowych wartości i norm społecznych, podejmowanie indywidualnych 
decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności. 

Lata powojenne w całej Europie upłynęły na odbudowie państw ze zniszczeń 
oraz konstrukcji nowych systemów oświatowych, a ówczesna rzeczywistość po-
dzieliła powojenną Europę na dwa konkurujące obozy polityczne. W każdym 
z nich procesy budowy nowego ładu przebiegały w zróżnicowany sposób, co miało 
również wpływ na edukację jako czynnik kształtowania społecznego. 

Współczesna Unia Europejska powstała jako międzynarodowy organizm pier-
wotnie oparty na współpracy w dziedzinie gospodarczej i politycznej, mający swe 
korzenie w marzeniach Jeana Monneta i Altiera Spinellego, działaniach Konrada 
Adenauera, Alcide’a De Gasperiego, planie Roberta Schumana i prototypowej unii 
krajów Beneluksu (1948 r). Kolejne traktaty i międzynarodowe umowy kształtowa-
ły politykę państw Europy Zachodniej w kierunku tworzenia ponadnarodowych 
struktur, instytucji i organizacji (EWWiS – 18.04.1951, Paryż; EWG i EWEA – 
25.03.1957, Rzym), coraz ściślejszej ich współpracy, aż do powstania koncepcji 
wspólnej Europy (potwierdzonej Jednolitym Aktem Europejskim w 1986 r.), a na-
stępnie utworzenia Unii Europejskiej (1.11.1993 – Maastricht). 
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Traktat Amsterdamski7 zmieniający i uzupełniający postanowienia Trakta-
tu o Unii Europejskiej jako cel postawił przed Unią między innymi: wspieranie 
postępu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia; 
osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju, wspólną walutę; wzmacnianie 
ochrony praw i interesów obywateli Państw Członkowskich poprzez wprowadze-
nie obywatelstwa Unii; zachowanie i utrzymanie Unii jako obszaru swobód, bez-
pieczeństwa i sprawiedliwości. 

W pierwszych latach zacieśniania współpracy i budowania podwalin integracji 
europejskiej wysiłki państw i społeczeństw skupiały się wokół tworzenia wspólne-
go rynku, stabilizacji gospodarczej, podwyższania poziomu życia i zapewniania 
bezpieczeństwa w Europie. Wówczas nie dostrzegano jeszcze konieczności wypra-
cowania wspólnej płaszczyzny działań edukacyjnych. 

Zapisy prawne dotyczące wspólnego postrzegania zagadnień kształcenia i edu-
kacji zaczęły się pojawiać stopniowo od schyłku lat sześćdziesiątych, choć w po-
czątkowym okresie podejmowania wspólnych działań nie zajmowały znaczącego 
miejsca. Ważnym wydarzeniem dla kształtowania się wspólnej polityki oświato-
wej była konferencja szefów państw i rządów Wspólnoty Europejskiej w Hadze 
w lipcu 1969 roku, na której podkreślano, „iż warunkiem pomyślnej realizacji za-
dań wspólnotowych jest szerszy w nich udział młodzieży”8. Konsekwencją tego 
spotkania było powołanie na początku lat siedemdziesiątych, w ramach Komisji 
Wspólnot Europejskich, sektora badań, nauki i edukacji. W wyniku jego funk-
cjonowania w roku 1974 powstał pierwszy zarys programu wspólnych działań 
w dziedzinie edukacji pod tytułem Edukacja we Wspólnocie Europejskiej. Mini-
strowie edukacji państw członkowskich na spotkaniu w Luksemburgu wyznaczyli 
pierwsze wspólne priorytety edukacyjne. Wśród nich znalazły się: „lepsze wza-
jemne poznanie europejskich systemów edukacyjnych; stworzenie dogodniej-
szych warunków dla kształcenia ogólnego i zawodowego pracowników – migran-
tów i ich dzieci; gromadzenie podstawowej dokumentacji i statystyki; współpraca 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego; rozwój nauczania języków obcych; równość 
szans w zakresie dostępu do wszystkich form szkolnictwa”9.

Dobromir Dziewulak stwierdzał, że podstawowe akty prawne Wspólnot Euro-
pejskich ograniczyły problematykę edukacyjną do „życzeniowych sugestii wpro-
wadzenia wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia zawodowego. (...) Oświata 
(...) nie była postrzegana jako priorytetowy obszar działania jednoczących się 
państw”10. Jak pisze dalej, głównym powodem niechęci wobec podejmowania uni-
fikacji w dziedzinie edukacji była obawa państw członkowskich przed ogranicze-
niem suwerenności państwa w dziedzinie legislacji i polityki społecznej. Potrzeba 

 7 Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty Ustanawiające Wspól-
noty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, art. B, Amsterdam 2.10.1997.

 8 W. Rabczuk, Polityka edukacyjna UE na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich, IBE, 
Warszawa 1994, s. 79.

 9 Ibid., s. 79–80.
10 D. Dziewulak, Systemy szkolne UE, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997, s. 20.
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kształtowania wspólnej polityki edukacyjnej pojawiła się wraz ze zintensyfikowa-
nym przepływem pracowników, towarów, kapitału i usług, czyli z realizacją pod-
stawowych swobód, na których obecnie opiera się Unia. 

Postanowienia Traktatu Amsterdamskiego o utworzeniu obywatelstwa euro-
pejskiego w praktyce oznaczały, że: „każda osoba posiadająca obywatelstwo Pań-
stwa Członkowskiego staje się obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii uzupełnia, ale 
nie zastępuje, obywatelstwo narodowe”11. Unia respektuje tożsamości narodowe 
państw członkowskich, opiera się na wspólnych dla państw członkowskich zasa-
dach: wolności, demokracji, poszanowaniu praw człowieka i fundamentalnych 
swobód oraz poszanowaniu prawa. 

Obywatelstwo europejskie i świadomość bycia Europejczykiem nie tylko 
dawały obywatelom UE prawo do uczestniczenia w wyborach do Parlamentu 
Euro pejskiego, nieograniczonego poruszania się i osiedlania na terytorium UE, 
ubiegania się o pracę i wnoszenia skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale 
również nakładały obowiązek dbania o wspólne dobro i wspólną życiową prze-
strzeń, zarówno w wymiarze ekonomicznym (respektowanie przepisów unij-
nych i lokalnych odnoszących się np.  do rynku pracy czy płacenia podatków), 
środowis kowym (np.  ochrona przyrody, wykorzystywanie odnawialnych źródeł 
energii), jak i społecznym (tolerancja, integracja kulturowa). Rozległa współpra-
ca polityczno-gospodarcza państw Wspólnoty Europejskiej przyniosła koniecz-
ność współdziałania międzynarodowego, także w dziedzinie edukacji i myślenia 
o niej jako o instrumencie kształtującym postawy obywateli i przygotowującym 
ich do realizowania wspólnotowych przedsięwzięć. 

W tekście Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej12 w tytule VIII doty-
czącym polityki społecznej, oświaty, kształcenia zawodowego i młodzieży, w roz-
dziale 3, artykule 126 i 127 czytamy, że: „Wspólnota przyczynia się do podno-
szenia poziomu oświaty, zachęcając państwa członkowskie do współpracy i, jeśli 
to konieczne, wspierając i uzupełniając ich działalność, jednocześnie całkowicie 
respektując odpowiedzialność państw członkowskich za treści nauczania, organi-
zację systemów oświatowych i ich różnorodność kulturową i językową”13. Jako cel 
działalności Wspólnoty wskazano nauczanie i rozpowszechnianie języków państw 
członkowskich, rozwój europejskiego wymiaru edukacji, popieranie wymiany stu-
dentów i nauczycieli, wzajemne uznawanie dyplomów i ekwiwalencji programów 
nauczania, wspieranie współpracy między instytucjami oświatowymi, rozwój wy-
miany informacji i doświadczeń w sprawach systemów oświatowych, popieranie 
wymiany młodzieży i instruktorów społeczno-oświatowych, popieranie rozwoju 

11 Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty Ustanawiające Wspól-
noty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, art. 8(1).

12 W tekście ujednoliconym, zawierającym poprawki wniesione Jednolitym Aktem Europej-
skim i Traktatem o Unii Europejskiej [w:] Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty i orzecznictwo, 
wyd. II, red. W. Czapliński, R. Ostrihansky, A. Wyrozumska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 1994, s. 73–74.

13 Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty i orzecznictwo, wyd. II, red. W. Czapliński, R. Ostri-
hansky, A. Wyrozumska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1994, s. 73–74. 
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kształcenia zaocznego, jak również wspomaganie kształcenia zawodowego w celu 
przystosowania się do zmian w przemyśle, podnoszenia poziomu kształcenia za-
wodowego początkowego i ustawicznego, ułatwiania integracji zawodowej i rein-
tegracji na rynku pracy.

Traktat z Maastricht (1993 r.), podobnie jak Traktat Amsterdamski (1997 r.), 
sprawom edukacji i kultury nie poświęcił szczególnej uwagi, koncentrując się 
głównie na sprawach dotyczących ustanowienia unii gospodarczo-walutowej, 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wprowadzenia obywatelstwa 
unijnego, pełnego zachowania oraz wzmacniania acquis communautaire. Jego 
postanowienia w sposób pośredni modelowały jednak pracę instytucji edukacyj-
nych przygotowujących obywateli UE do realizowania podjętych przez Unię celów 
w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Dopiero Deklaracja Bolońska (czerwiec 1999 r.), spotkanie ministrów w Liz-
bonie (marzec 2000 r.) i posiedzenie Rady Europejskiej w Sztokholmie (marzec 
2001 r.) i Barcelonie (marzec 2002 r.) wyniosły edukację na czołowe miejsce we 
wspólnotowych działaniach w ramach wspólnych polityk. Dostrzeżono wówczas 
zależność między sukcesem gospodarczym Europy i jej konkurencyjnością z go-
spodarkami pozaeuropejskimi a poziomem wykształcenia i kompetencjami Euro-
pejczyków. Podczas konferencji ministrów edukacji w Bolonii postanowiono utwo-
rzyć w Europie wspólną przestrzeń edukacyjną i płaszczyznę kreowania wspólnej 
polityki edukacyjnej na poziomie szkół wyższych. Przyjęto system czytelnych 
i porównywalnych stopni w celu promowania możliwości zatrudnienia obywateli 
Europy oraz międzynarodowej konkurencyjności europejskiego systemu szkolnic-
twa wyższego. Rozpoczęto przygotowania do upowszechnienia idei tak zwanego 
sup lementu do dyplomu, opracowanego przez grupę roboczą powołaną przez Radę 
Europy, Komisję Europejską oraz UNESCO/CEPES. Jak pisano: „Ma on dostarczyć 
obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego 
uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą (dyplo-
mów, stopni, świadectw itd.). Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu, 
treści i statusu studiów odbytych i pomyślnie ukończonych przez osobę wymienio-
ną w oryginalnym dyplomie, do którego Suplement jest dołączony”14. Jego zastoso-
wanie ułatwiało ocenę i zrozumienie kwalifikacji absolwenta.

W ramach tworzenia wspólnej przestrzeni edukacyjnej szkolnictwo wyższe 
postanowiono zorganizować w dwóch etapach: cyklu niższego – undergraduate 
(co najmniej trzyletniego) i wyższego – graduate. Deklaracja Bolońska poprzez 
szerokie zastosowanie i wykorzystanie systemu „punktów kredytowych” ECTS 
(European Credit Transfer System) nie tylko dała możliwość punktowego systemu 
rozliczania osiągnięć studentów, ale również wzmocniła ich mobilność, dając im 
szansę studiowania poza granicami własnego kraju. Przemiany zapoczątkowane 
Deklaracją Bolońską umożliwiły również współpracę na polu prowadzenia badań 

14 Strona internetowa Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, http://
www.buwiwm.edu.pl (dostęp: 1.01.2017).



23Ogólny zarys rozwoju polityki oświatowej Unii Europejskiej i Polski w latach 1945–2004

naukowych i stosowania nowoczesnych metod i środków nauczania, przygotowy-
wania wspólnych programów i kształcenia przez całe życie (Life Long Learning)15. 

W roku 2000 opracowano dokument, który opisywał długofalowy, dziesięcio-
letni program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej16. Deklaracja 
podpisana w Lizbonie główny nacisk kładła na uczynienie gospodarki europejskiej 
najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie; opartą na wiedzy, 
zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz więcej miejsc pracy i zapewniającą 
spójność społeczną. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie i wykorzysta-
nie zasobów ludzkich, inwestowanie w formalną i nieformalną edukację, wspie-
ranie badań naukowych, doskonalenie kadr, edukację permanentną, zapobieganie 
marginalizacji społecznej i zawodowej poprzez podnoszenie jakości edukacji17. 

Opierając się na tych założeniach, rok po podpisaniu Deklaracji Lizbońskiej 
Rada Europejska przyjęła w Sztokholmie (a w 2002 r. zaakceptowała ostatecznie 
w Barcelonie) raport wyznaczający strategiczne cele edukacyjne18 zmierzające 
do poprawy jakości i efektywności systemów edukacji w krajach UE, ułatwienia 
powszechnego dostępu do systemów edukacji oraz otwarcie ich na środowisko 
i świat. Raport ten stał się pierwszym oficjalnym dokumentem unijnym przedsta-
wiającym założenia unijnej polityki edukacyjnej i podejście do niej w poszczegól-
nych państwach członkowskich. 

Przyjęty w Barcelonie w roku 200219 Program prac dotyczący realizacji przy
szłych celów systemów edukacji zawierał postulat osiągnięcia w Europie najwyż-
szego w świecie poziomu edukacji, stanowiącego wzór dla innych, i uczynienia 
z Europy najlepszego i najatrakcyjniejszego miejsca dla studentów, nauczy-
cieli i naukowców. Sformułowano też cele, jakie w kolejnym dziesięcioleciu 
staną przed edukacją: dążenie do poprawy jakości i efektywności działania 
systemów edukacyjnych w UE poprzez udoskonalanie jakości kształcenia na-
uczycieli, rozwijanie podstawowych kompetencji i umiejętności potrzebnych 
dla funkcjonowania społeczeństwa opartego na wiedzy20, powszechny dostęp 

15 Deklaracja Bolońska, Szkolnictwo Wyższe w Europie, Wspólna Deklaracja Europejskich Mini-
strów Edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999. 

16 W czerwcu 2001 r. w Göteborgu dodano problematykę ekologiczną ujętą w formule „trwałe-
go rozwoju”. Biała Księga. Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, 
UKIE, Gdańsk–Warszawa 2003 (wydanie na płycie CD).

17 Komunikat Komisji. Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, Bruksela 
10.01.2003, COM (2002) 779 ostat., tłumaczenie i publikacja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Warszawa 2003. 

18 Komunikat Komisji Europejskiej „Strategia lizbońska – wprowadzanie zmian” COM (2002) 14, 
wersja ostateczna, 15 stycznia 2002 r. – cytowane za: Edukacja w Europie. Różne systemy kształcenia 
i szkolenia…, s. 38.

19 Education and training in Europe: diverse systems shared goals for 2010, Luksemburg 2002, tłu-
maczenie polskie: Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia…

20 Oprócz umiejętności liczenia, pisania, czytania i rozumienia czytanego tekstu są to podstawo-
we kompetencje z zakresie nauk ścisłych, języków obcych, wykorzystywania nowoczesnych techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętności uczenia się, predyspozycje wymagane w życiu 
społecznym, przedsiębiorczość i kultura ogólna.
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do nowoczesnych technologii, zwiększenie rekrutacji w dziedzinie nauk ścisłych 
i technicznych oraz optymalne wykorzystanie zasobów; ułatwienie powszech-
nego dostępu do systemów edukacji, rozwoju zawodowego i aktywności oby-
watelskiej zgodnie z zasadą równości szans i spójności społecznej; tworzenie ot-
wartego środowiska edukacyjnego poprzez zapewnienie drożności na wszystkich 
etapach kształcenia, rozwój doradztwa i informacji, umożliwienie łączenia nauki 
z innymi zajęciami, wspomaganie placówek kształcenia ustawicznego; podnie-
sienie atrakcyjności procesu kształcenia poprzez dostosowanie ofert edukacyj-
nych do potrzeb jednostki, zachęcanie do kontynuowania nauki po zakończeniu 
edukacji obowiązkowej, promowanie kultury i nawyku uczenia się; wspieranie 
aktywności obywatelskiej, zapewnienie równości szans i spójności społecznej 
poprzez promowanie wartości i zasad demokratycznych, przygotowanie oby-
wateli do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, tworzenie warunków 
do wyrównywania szans w ramach systemów edukacyjnych, ułatwianie osobom 
defaworyzowanym dostępu do wszystkich form i etapów kształcenia, monito-
rowanie i stymulowanie postępów edukacyjnych; otwarcie systemów edukacji 
na środowisko i świat poprzez wzmocnienie powiązań między światem pracy 
a światem edukacji, rozwijanie przedsiębiorczości, poprawę sytuacji w zakresie 
nauki i znajomości języków obcych, poznawanie różnych kultur, uczenie się to-
lerancji i wzajemnego szacunku, rozwijanie mobilności i wymiany osób, opra-
cowanie metod i zasad uznawalności kompetencji nabytych podczas wyjazdów, 
promowanie współpracy europejskiej, zapewnianie jakości i akredytacji oraz 
promowanie europejskiego wymiaru kształcenia21. 

Pomimo ustalania wspólnych działań w zakresie edukacji zgodnie z pierwot-
nymi założeniami potwierdzonymi Traktatem Rzymskim, jak również z wyżej 
opisanymi aktami prawnymi, w sprawach oświaty i kształcenia nie stosowano 
standaryzacji przepisów i harmonizacji prawa. Wskazywano jedynie zalecenia 
dla zainteresowanych państw, ustalając na poziomie Rady Europejskiej priorytety 
edukacyjne, realizowane następnie przez poszczególne państwa w indywidualny 
i niezależny sposób. Aby jednak ograniczyć ryzyko niepowodzeń reform eduka-
cyjnych prowadzonych niezależnie w państwach UE, strategia lizbońska wpro-
wadziła „otwartą metodę koordynacji”, która polegała na współpracy między-
narodowej, uczeniu się z doświadczeń innych, umożliwiała wzajemne porównanie 
i rozpowszechnianie sprawdzonych „dobrych praktyk”22. 

W tak rozumianej polityce edukacyjnej w pełni zastosowana była zasada sub-
sydiarności oznaczająca, że Wspólnota w zakresie, który nie podlega jej wyłącz-
nej kompetencji (w tym w sprawach edukacji), mogła podejmować działania 
„tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań 
nie mogą być realizowane w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, 
natomiast, z uwagi na skalę lub skutki proponowanych działań, mogą zostać 

21 Edukacja w Europie. Różne systemy kształcenia i szkolenia…, s. 31.
22 Ibid., s. 10.
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lepiej zrealizowane przez Wspólnotę”23. Dzięki zastosowaniu tej zasady decyzje 
podejmowane były „jak najbliżej obywatela”, co w praktyce oznaczało znaczne 
kompetencje decyzyjne dla państw, regionów, szkół, dyrektorów i rad pedago-
gicznych. Unikanie ujednoliceń w zakresie edukacji wynikało z ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, zachowania tożsamości każdego z państw24, odrębności 
językowej i religijnej. 

Stąd też obecnie tak wielka różnorodność systemów edukacyjnych, form orga-
nizacyjnych, stosowanych metod kształcenia, specyficznych celów i realizowanych 
treści nauczania.

Podczas gdy po drugiej wojnie światowej w Europie Zachodniej rozpoczęto 
wdrażanie idei integracyjnych, w Polsce w ramach spójnej polityki bloku sowiec-
kiego wprowadzano nowy system polityczny, który na pięćdziesiąt lat odizolował 
ją od krajów demokratycznych, gospodarki rynkowej i innowacji edukacyjnych. 

Głównym zadaniem dla polskiej edukacji lat powojennych, podobnie jak 
w całej Europie, stała się alfabetyzacja społeczeństwa, która miała służyć przy-
gotowaniu kadr dla rozwijającej się gospodarki (w tym dla rozwijającego się 
przemysłu). Jak pisał Janusz Gęsicki: „Edukacja w PRL podporządkowana była 
celom politycznym (ideały wychowawcze) i gospodarczym (potrzeby kadrowe 
i możliwe nakłady) traktowanym jako dane zewnętrzne i niezależne”25. Służy-
ła legitymizacji władzy, spełniając następujące funkcje: ekonomiczną – poprzez 
dostarczanie wykwalifikowanych kadr gospodarce, administracji i kulturze; 
indoktrynacyjną – poprzez budowanie fascynacji ustrojem socjalistycznym; 
ideologiczną – poprzez stwarzanie możliwości awansu społecznego i cywiliza-
cyjnego wybranym osobom26. 

Gdy na początku lat siedemdziesiątych w krajach Wspólnoty Europejskiej roz-
ważano nowy program wspólnych działań w dziedzinie edukacji, a ministrowie 
edukacji państw członkowskich na spotkaniu w Luksemburgu wyznaczali pierw-
sze wspólne priorytety edukacyjne27, w Polsce zgodnie z zaleceniami VI zjazdu 
PZPR upowszechniano wykształcenie średnie i rozpoczęto rozbudowę sieci szkol-
nej. Cały ówczesny system oświatowy został zorientowany na wdrażanie w życie 
Tez Programowych VII Plenum KC PZPR z dnia 28 listopada 1972 roku, które 
stanowiły podstawę do określenia ideału wychowawczego i celów wychowania28. 

Prowadzona w tym czasie polityka edukacyjna Wspólnot Europejskich – pro-
mująca międzynarodowe wymiany młodzieży i instruktorów, studentów i na-
uczycieli, wzajemne uznawanie dyplomów, wymianę informacji i doświadczeń, 
wspólne badania naukowe, integrację zawodową i reintegrację na rynku pracy, 

23 Słownik instytucji i terminów UE KIE, Warszawa 1997, s. 183.
24 Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty i orzecznictwo…, s. 132, Traktat o UE – Tytuł 1 art. F.
25 J. Gęsicki, Gra o nową szkołę, PWN, Warszawa 1993, s. 43.
26 Ibid.
27 W. Rabczuk, Polityka edukacyjna UE na tle przemian…, s. 79–80.
28 J. Wołczyk, Cele kształcenia i wychowania [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. M. God-

lewski, S. Krawcewicz, J. Wołoszyn, T. Wujek, PWN, Warszawa 1978.
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respektowanie różnorodności kulturowej i językowej – była sprzeczna z priory-
tetami edukacji w PRL. Władza ludowa nie dopuszczała nawet myśli o wymianie 
młodzieży czy nauczycieli (poza obrębem bloku sowieckiego) ani o nauczaniu 
języków obcych. Uczono głównie języka rosyjskiego, a cele, treści, metody, pod-
ręczniki i harmonogramy zajęć były opracowywane centralnie, narzucane z góry 
i monitorowane w kontekście zgodności z ideologią socjalistycznego państwa. 

Jak pisał Tadeusz Lewowicki: „Ograniczona demokracja życia społecznego wy-
znaczyła równie ograniczone ramy tego, co nazywano demokratyzacją oświaty, 
a co miało prowadzić także do uspołecznienia oświaty. (...) Rychło jednak okazało 
się, że osiągnięcia te są raczej skromne w porównaniu z wieloma krajami europej-
skimi i pozaeuropejskimi29”. 

Po roku 1989, gdy runął mur berliński i Polska wyzwoliła się spod wpływów 
Związku Radzieckiego, gdy rozpoczęła się nowa era w polskim życiu politycznym, 
gospodarczym i społecznym, nie zapominano o edukacji. Kazimierz Denek pod-
kreślał: „Ponadto poszukujemy edukacji, która przyspieszy uczestnictwo Polski 
w jednoczącej się Europie. (...) Kształcenie w wymiarze Europy wymaga innego 
niż dotąd spojrzenia na nasz kraj, stary kontynent, los człowieka30. 

W zakresie reform oświatowych rozpoczęto częściową decentralizację i uspo-
łecznianie szkół i wyższych uczelni. Wyznaczono narodowe priorytety edukacyjne. 
Należały do nich demonopolizacja szkolnictwa, a co za tym idzie – umożliwienie 
powstawania szkół niepaństwowych, przekazanie szkół podstawowych i przedszkoli 
samorządom lokalnym, dopuszczenie zróżnicowania w zakresie tworzenia progra-
mów nauczania i podręczników szkolnych (na podstawie ministerialnych minimów 
programowych). Rozpoczęto adaptację szkolnictwa do warunków życia w demo-
kratycznym, pluralistycznym społeczeństwie funkcjonującym w środowisku wolno-
rynkowej gospodarki. Stworzono nowy model nauczyciela i nowe propozycje jego 
kształcenia. Zakładano, że do roku 2000 wszyscy nauczyciele będą legitymować się 
wykształceniem wyższym. Zwiększono nacisk na tworzenie i wdrażanie edukacji 
na odległość, która umożliwiłaby edukację tym osobom, które mają do niej utrud-
niony dostęp, oraz intensyfikację nauczania języków obcych31. 

I choć ówczesne reformy i nastroje z nią związane były uzależnione od iloś-
ci i kierunku przepływu środków w budżecie państwa, a reforma edukacji przez 
niektórych autorów określana była jako dodatek, a nie składnik wielkiej zmiany 
w Polsce, to należy zaznaczyć, że sprawy edukacji narodowej nie były pomijane 
i stanowiły jeden z głównych tematów polemik, sporów, uzgodnień i negocjacji, 
które w końcu doprowadziły do obecnego jej kształtu32. 

29 T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999, s. 42.
30 K. Denek, Wartości i cele w edukacji szkolnej [w:]  Cele kształcenia w edukacji szkolnej, 

red. W. Puślecki, Opole 1999, s. 13.
31 Szkoły prywatne w Polsce już od lat dziewięćdziesiątych prowadziły wczesne nauczanie jedne-

go lub nawet dwóch języków obcych. Najczęściej były to język angielski oraz niemiecki i francuski. 
32 Cz. Kupisiewicz, Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1995, s. 137–138. 
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Proces przygotowywania Polski do pełnej integracji ze strukturami europej-
skimi rozpoczął rok 1994, w którym wszedł w życie podpisany przez Polskę Układ 
Stowarzyszeniowy z Unią Europejską. Przygotowania te, choć zdominowane były 
przez sprawy gospodarki, polityki wewnętrznej, polityki międzynarodowej, poli-
tyki bezpieczeństwa etc., pośrednio wywarły wpływ na polską edukację. 

Polska, podpisując układ stowarzyszeniowy, zastała państwa Wspólnoty 
w trakcie w trakcie procesu integracyjnego, ustalania i realizowania wspólnych 
ustaleń i priorytetów edukacyjnych. Trwały już wówczas prace nad współpracą 
państw w zakresie uznawania dyplomów, kształcenia językowego. Funkcjonowały 
niektóre programy edukacyjne. Polska korzystała z funduszy TEMPUS33, rozpo-
częto wdrażanie Programu Socrates. 

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do grona państw Unii Europejskiej, ale ten 
fakt nie zamknął listy wyzwań, jakie stanęły przed polską edukacją. Po roku człon-
kostwa w Unii Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej34 podjął się 
podsumowania pierwszych doświadczeń, zysków i strat. Przede wszystkim Polska 
jako członek UE uzyskała wpływ na kształtowanie edukacyjnej i naukowej polityki 
unijnej poprzez tworzenie i przyjmowanie przepisów prawa i innych dokumentów 
poświęconych tej tematyce. Aktywnie brała udział we wdrażaniu założeń Strate-
gii Lizbońskiej – zakładającej zbudowanie do roku 2010 europejskiej gospodarki 
opar tej na wiedzy, Deklaracji Kopenhaskiej – zakładającej intensyfikację współ-
pracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń, jak również 
Deklaracji Bolońskiej – zakładającej utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnic-
twa Wyższego. Dzięki pełnemu uczestnictwu w UE zwiększyła się w Polsce licz-
ba szkół i instytucji edukacyjnych uczestniczących w europejskich programach 
edukacyjnych, a co za tym idzie – pojawiła się mobilność edukacyjna nauczycieli 
i uczniów. Wzrósł udział polskich instytucji naukowych uczestniczących w progra-
mach ramowych oraz zwiększył się napływ środków z funduszy strukturalnych35, 
wspierających także doskonalenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, wyrówny-
wanie szans na rynku pracy, podnoszenie jakości edukacji etc. Ponadto obecność 
Polski w UE otworzyła polskim uczniom i studentom dostęp do zagranicznych 

33 TEMPUS to program pomocowy Unii Europejskiej. Wspiera współpracę między uczelniami 
z krajów UE i krajami partnerskimi. Działa na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i reform w sek-
torze szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. Został uruchomiony na podstawie decyzji Rady 
Ministrów Wspólnoty Europejskiej w roku 1990. Początkowo był przewidziany na okres czterech 
lat akademickich (TEMPUS I, 1990–1994), następnie przedłużany trzykrotnie na lata: 1994–1998 
(TEMPUS II), 1998–2000 (TEMPUS II bis) i 2000–2006 (TEMPUS III). Stanowił część komplekso-
wego programu bezzwrotnej pomocy Komisji Europejskiej na rzecz wspierania reform społeczno- 
-gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (PHARE), a od roku 1993 – również w kra-
jach Wspólnoty Niepodległych Państw i Mongolii (TACIS). Program TEMPUS-PHARE realizowany 
był w latach 1990–2000. Ostatnie projekty programu TEMPUS-PHARE, w których brały udział pol-
skie uczelnie, zostały zakończone w październiku 2001 roku. 

34 Polska w UE. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa 2005, s. 51–53.
35 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL), Program Operacyjny 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), por.: http://www.efs.gov.pl 
(dostęp: 1.01.2017).
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systemów edukacyjnych – szkół i uczelni – na prawach równych obywatelom kon-
kretnych państw. Dzięki zasadzie wzajemności zagraniczni studenci i uczniowie 
uzyskali prawo do kształcenia się w polskich placówkach edukacyjnych na takich 
samych zasadach jak polscy obywatele. Zostały stworzone warunki do tego, aby 
w polskiej polityce oświatowej, programach i podręcznikach szkolnych zaistniały 
europejskie priorytety edukacyjne i aby polscy ministrowie edukacji mieli wpływ 
na ich określanie i tworzenie na poziomie międzynarodowym. 
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EUROPEJSKIE PRIORYTETY EDUKACYJNE 
W SZKOŁACH UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE 

Nieustająca od lat pięćdziesiątych współpraca państw europejskich, rozwój ob-
szarów wspólnych działań i interesów doprowadziły do zintensyfikowania dzia-
łań w zakresie polityki edukacyjnej. Dzięki przytoczonej już zasadzie subsydiar-
ności udało się UE zachować niezależność narodowych systemów edukacyjnych. 
Wspólne kierunki europejskiej polityki edukacyjnej były wyznaczane przez euro-
pejskie priorytety edukacyjne, ustalane na poziomie spotkań ministrów edukacji 
państw członkowskich. 

D. Dziewulak36 w latach dziewięćdziesiątych ujął je w cztery podstawowe gru-
py: poprawa jakości kształcenia, równość szans edukacyjnych, nowy model na-
uczyciela, europejski ideał wychowania. Właściwie klasyfikacja ta mogłaby być 
aktualna i dziś, ale z biegiem lat podpisywano nowe porozumienia i międzynaro-
dowe konwencje. W odniesieniu do edukacji pojawiły się kolejne wyzwania i prio-
rytety, do których można zaliczyć: 

 – kreowanie i wzmacnianie europejskiego wymiaru w nauczaniu i szkoleniu, 
rozwijanie poczucia jedności w Europie i kształtowanie europejskiej tożsa-
mości oraz aktywnego obywatelstwa europejskiego;

 – wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecz-
nych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy, kształtowa-
nie i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych, zwiększenie inwestycji 
w kapitał ludzki, wspomaganie rozwoju partnerstwa instytucji publicznych 
i prywatnych, rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości;

 – podnoszenie poziomu kształcenia i jakości pracy szkół poprzez moder-
nizację systemów oświatowych, wczesne kształcenie językowe, redukcję 
zjawiska drugoroczności i odsiewu szkolnego, odencyklopedyzowanie 
nauczania, wprowadzenie do edukacji nowych technologii informacyj-
nych, uznawalność wykształcenia (formalnego i nieformalnego, zdobytego 

36 D. Dziewulak, Systemy szkolne UE…, s. 135–146.
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w kraju i za granicą), promocja elastycznych ścieżek kształcenia i poszerze-
nie dostępności do edukacji;

 – decentralizacja i demokratyzacja pracy szkoły i wzmocnienie współpracy 
ze środowiskiem lokalnym, przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi;

 – promowanie hasła równości szans i przeciwdziałanie marginalizacji w edu-
kacji oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, włączanie do głów-
nego nurtu edukacji dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających 
miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów, osób o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych; wyrównywanie szans edukacyjnych oso-
bom defaworyzowanym z uwagi na warunki ekonomiczne, środowisko spo-
łeczne i geograficzne; promowanie działań na rzecz równości płci;

 – ochrona życia i zdrowia uczniów poprzez przeciwdziałanie patologiom 
i uzależnieniom;

 – promowanie edukacji i świadomości międzykulturowej i wielokulturowej 
oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;

 – promowanie edukacji permanentnej i wdrażanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (ICT) do edukacji oraz kształcenia otwartego i kształ-
cenia na odległość;

 – kształtowanie nowego wizerunku nauczyciela oraz nowego ideału wy-
chowawczego opartego na idei edukacji dla pokoju zgodnej z Konwencją 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności37, edukacji dla de-
mokracji i tolerancji.

Ujęte powyżej priorytety edukacyjne, określone aktami prawnymi, tekstami 
umów i porozumień międzynarodowych, wyznaczały kierunki przemian i ten-
dencji rozwojowych edukacji w Europie i wpływały na funkcjonowanie szkół oraz 
innych placówek kształcenia (w tym również kształcenia pozaszkolnego). 

Kreowanie i wzmacnianie europejskiego wymiaru 
w nauczaniu oraz kształtowanie europejskiej tożsamości 
i aktywnego obywatelstwa europejskiego 

Promowanie europejskiego wymiaru edukacji polega na podejmowaniu takich 
działań, które „uświadamiałyby młodym pokoleniom, że Unia Europejska istnie-
je, rozwija się i podejmuje decyzje, które w znacznym stopniu determinują ich 
teraźniejszość i przyszłość”38. 

37 P. Hofmański, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Zakamycze, Kraków 1997.
38 W. Rabczuk, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian…, s. 168.
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Rozmawiając o europejskim wymiarze edukacji, mówi się często o edukacji 
„dla Europy”, „w Europie” i „o Europie”39. 

Edukacja „dla Europy” była ukierunkowana na wykształcenie Europejczyka, 
który będzie świadom swoich praw i obowiązków obywatelskich, który przy po-
szanowaniu innych społeczeństw i ich kultur będzie się identyfikował z europej-
skimi wartościami, kulturą i społeczeństwem. Unię Europejską będzie postrzegał 
nie tylko jako obszar wspólnoty politycznej i gospodarczej, ale przede wszystkim 
jako mozaikę kultur i miejsce współpracy oraz współżycia autonomicznych jed-
nostek ludzkich. Wynikała z tego konieczność kształtowania i wzmacniania euro-
pejskiej tożsamości i europejskiego obywatelstwa, konieczność patrzenia na za-
chodzące w Europie procesy z globalnego punktu widzenia, z punktu widzenia 
jedności Unii, a nie partykularnych interesów poszczególnych osób czy państw. 

W literaturze przedmiotu można było znaleźć stwierdzenie, że najtrudniejsze 
wydawało się przełamanie bariery między postrzeganiem siebie i „innych”. Nie 
tylko Polacy myśleli schematem: my – Polacy i oni – Europejczycy. „Anglicy, ja-
dąc na wakacje, mówili: «w tym roku spędzimy wakacje w Europie»; (...) «histo-
ria Europy jest historią innych narodów»”40. Różnie także definiowano pojęcie 
„imigranta”. Mieszkańcy Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, myśląc „imi-
grant”, myśleli: „Azjata”, „Afrykanin”, „Australijczyk”. Polacy, mówiąc „imigrant/
cudzoziemiec”, mieli na uwadze nie tylko „Chińczyka” czy „Murzyna”, ale także 
„Anglika”, „Niemca” i „Włocha”. 

Dostrzeganie i promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego przy zacho-
waniu świadomości istnienia odrębności kulturowej europejskich krajów było 
jednym z głównych celów edukacyjnych. W obliczu zagrożenia terroryzmem, 
mającego swe korzenie w kulturze islamu, wspólne europejskie elementy kultu-
rowe, wspólne wartości i europejski styl życia nabrały nowego wymiaru i stały 
się bardziej widoczne na tle innych kultur. Edukacja „dla Europy” była też ro-
zumiana jako edukacja dla pokoju, dla tolerancji, dla wzajemnego poszanowania 
i zrozumienia. 

Edukacja „w Europie” obejmowała bezpośrednie poznawanie Europy i umie-
jętność życia w dowolnym jej zakątku. Doświadczanie europejskości poprzez 
zanurzenie się w jej kulturze, uczestniczenie w obyczajach i rytuałach kraju, 
w którym się przebywa, potwierdzanie lub obalanie stereotypów, odkrywanie uro-
kliwych zakątków i bogactwa przyrodniczo-krajobrazowego, doświadczanie kuli-
narnych niespodzianek i codzienne kontakty z ludźmi są esencją tego typu edu-
kacji. W szkolnej edukacji hasło to realizowano poprzez międzyszkolne wymiany 
młodzieży, międzynarodowe staże i szkolenia nauczycieli, przez formalną współ-
pracę zawodową lub instytucjonalną i nieformalne kontakty towarzyskie. Zgod-
nie z przysłowiem: „podróże kształcą wykształconych”, udoskonalanie i europe-
izowanie programów szkolnych poprzez wprowadzanie informacji o państwach 

39 Z. Mach, Kształtowanie rozumienia pluralizmu kulturowego w edukacji dla zjednoczonej Europy 
[w:] J. Purchla, Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa, MCK, Kraków 2002, s. 171–175.

40 W. Rabczuk, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej…, s. 172.
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członkowskich, ich kulturach i mieszkańcach, środowisku przyrodniczym i spo-
łecznym służyło „edukacji o Europie” i wspomagało edukację „w Europie”. 

We wszystkich krajach UE oraz na każdym poziomie edukacyjnym można 
było znaleźć treści nauczania dotyczące krajów partnerskich UE, elementów 
ich historii, geografii, społeczeństw. Młodsze dzieci poznawały sposoby ży-
cia swoich zagranicznych rówieśników, legendy z ich krajów, zabawy, piosenki 
i stroje regionalne. W starszych klasach uczniowie omawiali aspekty geograficz-
ne, historyczne, polityczne i społeczne europejskich społeczeństw oraz państwa, 
w którym mieszkają. Ponadto instytucje edukacyjne wspierane w tamtych latach 
programami Socrates, Młodzież, Leonardo, Grundtvig, Arion, Naric inspirowały 
uczniów/studentów/nauczycieli i kadrę zarządzającą do aktywnego poznawania 
krajów Europy, funkcjonowania edukacyjnych instytucji w Europie, wymiany 
dob rych praktyk. Łatwy dostęp do Internetu ułatwiał zdobywanie wszechstron-
nej i szczegółowej wiedzy.

W Polsce po roku 1994 europejskie priorytety edukacyjne zaczęły się pojawiać 
w programach i szkolnych podręcznikach oraz założeniach kształcenia nauczycie-
li. Twierdzono, że „przygotowanie polskiego społeczeństwa do integracji Polski 
z UE wymaga szerokiego rozwoju edukacji europejskiej. Rząd dołoży starań, by 
problematyka integracji europejskiej była trwale obecna w programach powszech-
nego systemu edukacji41”. Można było zauważyć znaczący wzrost nasycenia tre-
ści kształcenia informacjami o UE. Uczelnie proponowały nauczycielom specja-
listyczne szkolenia i europeistyczne studia podyplomowe. W klasach starszych 
(głównie gimnazjum) do programu nauczania wprowadzano „ścieżki o integracji 
europejskiej”, co pozwoliło ukazać miejsce Polski w Europie, jej wkład w kulturo-
we dziedzictwo i wspólne historyczne losy. W polskim systemie edukacji przewi-
dziano możliwość organizowania szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych 
i nauczanie języka tych mniejszości42. W szkołach każdego szczebla (od szkół pod-
stawowych po licea) powstawały szkolne kluby europejskie, które działały na za-
sadzie kół zainteresowań, propagowały wiedzę o Europie, organizowały konkursy, 
wymiany młodzieżowe etc., co było dowodem na wielkie zainteresowanie sprawa-
mi Europy wśród uczniów. 

Ośrodki badania opinii publicznej systematycznie monitorowały zmiany za-
chodzące w świadomości społecznej w zakresie poziomu akceptacji nowych idei, 
tworzenia autowizerunku Polaków na tle krajów europejskich, funkcjonowania 
w naszym społeczeństwie stereotypów dotyczących narodów i państw europej-
skich. Oczywiście niebagatelną rolę w promowaniu europejskiego wymiaru edu-
kacji odegrało uczestnictwo polskich szkół, uczniów i nauczycieli w międzyna-
rodowych programach edukacyjnych (Socrates, Leonardo, Młodzież). Rok 2005 

41 Narodowa Strategia Integracji, Monitor Integracji Europejskiej, wydanie specjalne, KIE, sty-
czeń 1997, s. 7.

42 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2002 r. 
Nr 51, poz. 458. 
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ogłoszono Rokiem Aktywnego Obywatelstwa. Działania szkolne oscylowały wo-
kół tej tematyki i polegały między innymi na uczeniu młodzieży i dorosłych świa-
domego uczestniczenia w życiu publicznym kraju oraz Europy. Zaczęły powsta-
wać organizacje pozarządowe oraz nieformalne zrzeszenia uczniów i nauczycieli 
promujące działania na rzecz obywatelskiej świadomości43.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a w ślad za nim także ośrod-
ki wojewódzkie organizowały szkolenia nauczycieli i publikowanie materiałów 
dydaktycznych wspierających wdrażanie do szkolnych programów wymiaru 
euro pejskiego44. Polska telewizja rozpoczęła emitowanie programów o tematyce 
unijnej oraz wydawanie na kasetach wideo filmów dydaktycznych45. Europejski 
wymiar edukacji w Polsce dotyczył również zintensyfikowania i powiększania 
oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych. Edukacja regionalna, 
która jako ścieżka edukacyjna pojawiła się na poziomie szkoły średniej, miała 
wspierać kształtowanie tożsamości nie tylko narodowej i regionalnej, ale także 
europejskiej.

Podkreślić jednak trzeba, że zmiana świadomości społecznej to proces długo-
trwały i przez wiele kolejnych lat, choć od 1 maja 2004 roku Polska była członkiem 
UE, niektórzy (także przedstawiciele władzy i mediów) mówili „u nas” i „w Unii”, 
jakby nie dostrzegając tego, że „w Unii” już oznacza „u nas”. Niezależnie od nie-
pełnej być może jeszcze świadomości i gotowości myślenia o terenie UE jako 
o własnym terenie można było zauważyć (dzięki zapisom Deklaracji Bolońskiej 
i szybkiemu rozwojowi programu Erasmus) zwiększenie liczby polskich studen-
tów uczących się za granicą i zagranicznych studentów uczących się w Polsce. Taka 
wymiana międzynarodowa sprzyjała przenikaniu się kultur, myśleniu o tolerancji 
i przeciwdziałaniu ksenofobii. 

Wspomaganie przystosowania się do nowych warunków 
społecznych i ekonomicznych, kształtowanie oraz 
wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych 

Priorytet ten w krajach UE był realizowany poprzez wprowadzaną do szkół edu-
kację ekonomiczną, tworzenie i doskonalenie programów nauczania oraz mate-
riałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. Zachęcano do podejmowania 
własnej aktywności w zakresie przedsiębiorczości, inwestowania w kapitał ludzki, 

43 Por. np.: http://www.ceo.org.pl/index.php?wysw=5&sgl=2&dzial=1565 (dostęp: 1.01.2017).
44 W 1998 r. CODN opublikowało multimedialny pakiet edukacyjny Integracja Europejska, Euro

pa na co dzień zawierający materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz dla uczniów.
45 Cykl audycji telewizyjnych emitowanych przez TVP2 pt. Europa na co dzień oraz Europa 

na wynos.
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wspomaganie rozwoju partnerstwa instytucji edukacyjnych i partnerów społecz-
nych oraz badania społeczne i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych46. 

Powiązanie polityki edukacyjnej z polityką regionalną oraz zaangażowanie 
w proces edukacyjny partnerów społecznych, w tym także instytucji pozarządo-
wych, przedsiębiorców i ludzi ze świata biznesu, pozwalało na dostosowanie kie-
runków i sposobów kształcenia do lokalnego zapotrzebowania (np. w Niemczech 
w niektórych landach rozwinął się system dualny – studenci szkół wyższych zwa-
nych Berufsakademien podczas studiów nawiązywali współpracę i podpisywali 
kontrakty z przedsiębiorstwami47). 

Coraz częściej głównym atutem przy poszukiwaniu pracy było posiadanie wie-
lu zróżnicowanych kompetencji, doświadczenia zawodowego (zdobywanego naj-
częściej jeszcze podczas studiów w pracy wolontariackiej) oraz wysokiej jakości 
wykształcenia. 

W roku 2004 Parlament Europejski, Rada Europy oraz OECD/CEPES opra-
cowały dokument48 wyznaczający formę potwierdzania wykształcenia, specyficz-
ne portfolio składające się z pięciu części. Dokument ten przyjął nazwę Europass 
i składały się na niego: Europass CV – wystandaryzowany formularz życiorysu, 
Europass Mobilność – dokument potwierdzający okresy nauki i szkolenia odbyte 
za granicą własnego kraju po 1 stycznia 2005 roku, Europass suplement do dy-
plomu – będący dokumentem obrazującym przebieg edukacji, potwierdzającym 
zdobytą wiedzę i kompetencje, Europass suplement do dyplomu zawodowe-
go – to dokument potwierdzający kompetencje zawodowe, przebieg kariery edu-
kacyjnej, odbyte staże i praktyki etc., Europass paszport językowy – dokument 
potwierdzający kompetencje językowe zdobyte w wyniku formalnego bądź nie-
formalnego kształcenia (określane na podstawie kryteriów opracowanych przez 
Radę Europy49). 

Problem bezrobocia, także wśród absolwentów wyższych uczelni, niemal we 
wszystkich krajach UE wymusił rozbudowę sieci studiów podyplomowych, kursów 
zawodowych doskonalących lub podnoszących kwalifikacje i umożliwiających zdo-
bywanie pożądanych kompetencji kluczowych50, które pozwalałyby przeciętnemu 
Europejczykowi, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, umieć odnaleźć się 
w otaczającej go rzeczywistości i funkcjonować w Europie XXI wieku. „Często uwa-
ża się, że różnice kompetencji prowadzą do podziałów społecznych, różnic w docho-
dach, a co za tym idzie, marginalizacji i wykluczenia społecznego”51.

46 Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Dyrekcja 
Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska, Eurydice, Warszawa 2005.

47 S. Sawicka-Wilgusiak, Szkolnictwo wyższe w krajach europejskich – egzemplifikacja przemian 
społecznych [w:] Edukacja i dialog w świecie przyszłości, red. H. Kwiatkowska, M. Szybisz, WSH, Puł-
tusk, 2003, s. 191–209. 

48 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. nr 2241/2004/WE; ogło-
szona w Dz.Urz. UE 31.12.2004.

49 https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (dostęp: 1.01.2017).
50 S. Sawicka-Wilgusiak, Szkolnictwo wyższe w krajach europejskich…, s. 191–209.
51 Kompetencje kluczowe…, s. 12.
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Do kompetencji kluczowych zaliczano wówczas: komunikację w języku ojczy-
stym i w językach obcych, posługiwanie się technologiami informacyjnymi i ko-
munikacyjnymi, alfabetyzm matematyczny i kompetencje w zakresie matematyki, 
nauk ścisłych i techniki, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i oby-
watelskie, umiejętność uczenia się oraz kulturę ogólną. Bezpośrednim skutkiem 
opracowania tego katalogu kompetencji była weryfikacja narodowych programów 
nauczania i przesunięcie środka ciężkości w nauczaniu z przekazywania wiedzy 
na kształtowanie kompetencji (rozumianych jako integralny zestaw wiedzy, umie-
jętności i postaw), a co za tym idzie – wprowadzenie narodowych standardów 
weryfikacji ich uzyskania. Proces systematycznego włączania kompetencji kluczo-
wych do edukacji odbywał się na wszystkich poziomach nauczania, choć każdy 
z krajów UE miał pełną swobodę w ich interpretowaniu, nazywaniu i certyfiko-
waniu. Wiele krajów wprowadzało specjalne kompetencje uwarunkowane swoją 
specyfiką kulturowo-społeczną i edukacyjną52. Certyfikacja uzyskanych kompe-
tencji kluczowych odbywała się podczas egzaminów prowadzonych na zakoń-
czenie określonego etapu edukacji. Wymagane poziomy osiągnięć określane były 
mianem „progów kompetencyjnych” i prowadziły do uzyskania świadectwa. 

Belgijska wspólnota flamandzkojęzyczna na przestrzeni lat opracowała nie-
zwykle bogaty katalog kompetencji kluczowych, które wdrażano do pracy szkół: 
kompetencje społeczne (aktywne uczestnictwo w społeczeństwie z poszanowa-
niem jego wymiaru wielokulturowego i przestrzeganiem równości szans, kom-
petencje komunikacyjne, umiejętność współpracy, umiejętność poprawnego 
reagowania i interakcji w kontaktach z rozmówcą, zdolność ekspresji werbalnej 
i pozawerbalnej), pozytywny obraz własnej osoby (łącznie z wiarą we własne moż-
liwości), umiejętność niezależnego myślenia i działania, kompetencje w zakresie 
pozyskiwania i przetwarzania danych, umiejętność rozwiązywania problemów, 
dokonywania wyborów i ich uzasadniania, umiejętność opracowywania planów 
i ich realizowania, krytycznego myślenia oraz działania, zdolność do refleksji, ak-
ceptacja cudzych doświadczeń, kompetencje motywacyjne (odwaga poszukiwań 
i chęć do nauki, otwarcie na rzeczywistość, umiejętność podejmowania inicja-
tyw), sprawność intelektualna: kreatywność i pomysłowość, elastyczność i zdol-
ność adap tacji, kompetencje funkcjonalne (kompetencje językowe, techniczne). 
Tak bogaty zestaw kompetencji obejmował zarówno nauczanie przedmiotowe, 
między przedmiotowe, szkolne, pozaszkolne, jak i samokształcenie. 

W systemie edukacyjnym Finlandii kompetencje kluczowe były pogrupo-
wane w trzech punktach. Pierwsza grupa to wszechstronny rozwój jednostki 
obejmujący przygotowanie do życia w społeczeństwie (poprzez zrównoważo-
ną osobowość i właściwą samoocenę, poszanowanie życia ludzkiego, przyrody 
i praw człowieka, szacunek dla wiedzy, własnej pracy i pracy innych, zdrowie 
fizyczne, psychiczne i dobre samopoczucie w grupie społecznej, dobre manie-
ry, odpowiedzialność i umiejętność współpracy, tolerancja i zaufanie do ludzi, 

52 Ibid. 
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kultur i grup społecznych, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, umiejęt-
ność działania w społeczeństwie demokratycznym, działanie na rzecz trwałego 
i zrównoważonego rozwoju). Druga to niezbędna wiedza i umiejętności, które 
obejmują: wrażliwość na ludzkie uczucia i potrzeby, świadomość istnienia różnic 
religijnych i światopoglądowych, znajomość historii, kultury i literatury, wiedzę 
o przyrodzie i zdrowiu, znajomość ekonomii i techniki, umiejętności praktyczne 
i kreatywność, umiejętności komunikacyjne (język ojczysty, drugi język urzędo-
wy, języki obce), myślenie matematyczne i umiejętności wykorzystania go, bieg-
łość w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komu-
nikacyjnymi, opanowanie wiedzy i umiejętności związanych z językiem i kulturą. 
Trzeci zestaw kompetencji obejmował: promowanie równości szans edukacyj-
nych i kształcenia ustawicznego, dorastanie i uczenie się człowieka jako jednostki 
i jako członka grupy społecznej, samodzielne i krytyczne poszukiwanie wiedzy 
oraz umiejętności współpracy, gotowość i dążność do dalszej nauki i kształcenia 
ustawicznego, pozytywny obraz samego siebie, umiejętność analizowania i wyko-
rzystywania wiedzy oraz umiejętności.

W Danii katalog kompetencji kluczowych był wdrażany na etapie szkolnictwa 
obowiązkowego. Należały do niego kompetencje: społeczne, uczenia się, komu-
nikacyjne, samodzielnego podejmowania decyzji, demokratyczne, ekologiczne, 
kulturalne, zdrowotne, związane ze sportem i rozwojem fizycznym, kreatywność 
i innowacyjność.

Choć we Włoszech brakowało zapisów legislacyjnych wprowadzających poję-
cie kompetencji kluczowych (competenze di chiave), to programy szkolne i tak je 
zawierały i wiązały ze szczegółowymi celami nauczania, takimi jak: edukacja ję-
zykowa – w tym nauczanie co najmniej jednego języka obcego, edukacja w zakre-
sie geografii, historii i wiedzy obywatelskiej, edukacja matematyczna, nauki ścisłe 
i przyrodnicze (w tym edukacja ekologiczna i zdrowotna), edukacja techniczna, 
artystyczna, muzyczna i wychowanie fizyczne. W szkołach średnich eksperymen-
talnie wprowadzano nauczanie ekonomii i prawa. 

Przystąpienie Polski do UE zintensyfikowało działania państwa, samorzą-
dów oraz organizacji pozarządowych dotyczące przygotowania społeczeństwa 
do nowych warunków społecznych i ekonomicznych. Korzystając z finansowa-
nia w ramach budżetu państwa oraz środków finansowych płynących z funduszy 
strukturalnych (np. EFS, EQUAL), zintensyfikowano kształtowanie i wspieranie 
rozwoju kompetencji kluczowych, zwiększenie stopnia inwestowania w kapi-
tał ludzki, wspomaganie rozwoju partnerstwa między instytucjami publicznymi 
a prywatnymi oraz współpracy ze środowiskiem naukowym. 

W odniesieniu do przyjętej w UE decyzji o utworzeniu dokumentu Europass53, 
potwierdzającego zdobyte wykształcenie, Polskie Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej i Sportu w lipcu 2004 roku podpisało rozporządzenie w sprawie dyplomów 
i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. 

53 Zob. http://www.europass.org.pl (dostęp: 1.01.2017).
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Przytoczone przykłady wskazują, iż na pierwotnym etapie rozwoju myśli 
na temat kompetencji kluczowych istniała ogromna rozbieżność w ustalaniu, na-
zywaniu, ocenianiu i sposobach ich kształtowania w krajach europejskich. Do-
piero w roku 2006 Parlament Europejski ujednolicił europejskie ramy kompeten-
cji kluczowych54. Po raz pierwszy na szczeblu europejskim wskazano i dokładnie 
opisano kompetencje niezbędne do funkcjonowania w europejskiej rzeczywi-
stości, do samorealizacji, uzyskania szans na rynku pracy opartym na wiedzy55. 
Niemniej zaistnienie tego zjawiska i obecność kompetencji kluczowych w edu-
kacyjnym słowniku pojęć spowodowały konieczność ponownego przemyś lenia 
celów i efektów edukacji oraz aktualizowanie narodowych polityk edukacyjnych 
i programów nauczania. 

Podnoszenie poziomu i jakości kształcenia 

Zasada subsydiarności pozostawiła państwom członkowskim UE możliwość sa-
modzielnego decydowania o kształcie systemów edukacyjnych, jednakże można 
było zauważyć tendencję do konstruowania tych systemów na podstawie podob-
nych etapów kształcenia, w których wyróżniano nieobowiązkowe wychowanie 
przedszkolne obejmujące dzieci w wieku 0/4–6 lat, szkołę podstawową (czasa-
mi wewnętrznie zróżnicowaną na dwa–trzy etapy) rozpoczynaną w zależności 
od kraju od 4./5./6./7. roku życia, szkołę średnią (jednolitą lub zawierającą dwa 
cykle kształcenia – niższy i wyższy), zróżnicowane szkolnictwo wyższe (w zależ-
ności od kraju i charakteru specjalizacji jednolite lub również podzielone na dwa 
cykle). Po przyjęciu Deklaracji Bolońskiej w większości państw UE studia wyższe 
organizowano w trzyetapowych cyklach: studia licencjackie, magisterskie i dokto-
ranckie. Polska edukacja nie odbiegała od tego modelu.

Tendencja ta miała swoje uzasadnienie w utworzonej wspólnej europejskiej 
przestrzeni edukacyjnej oraz w praktycznym funkcjonowaniu uczniów i studen-
tów w szkołach w UE, gdzie niezbędne stawało się uznawanie świadectw i dy-
plomów. Problem ten dotyczył nie tylko dyplomów zawodowych, ale i świadectw 
szkół ogólnokształcących. W najlepszej sytuacji były uczelnie wyższe, które zgod-
nie z Deklaracją Bolońską stosowały uznawalność dyplomów, akceptowały moż-
liwość odbywania części studiów za granicą, ustalały wspólne programy naucza-
nia, wspierały wymianę studentów i kadry naukowej. Na poziomie szkół średnich 

54 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz.Urz. UE L394/10.

55 Wyróżniono osiem głównych kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczys-
tym, w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, informatyczne, umiejęt-
ność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywę i przedsiębiorczość oraz świado-
mość i ekspresję kulturalną.
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w całej Europie uznawane były świadectwa międzynarodowej matury. Na pozio-
mie szkół podstawowych i średnich pierwszego stopnia (polski odpowiednik gim-
nazjum) brak było wspólnych działań. Jedynie w sieci szkół europejskich Schola 
Europea56 nauczanie przebiegało w podobny sposób i choć część przedmiotów 
nauczana była tam według narodowych programów nauczania, to wspólny kom-
ponent programów tych szkół stanowiły godziny europejskie – stały zestaw cha-
rakterystycznych dla tych szkół przedmiotów, międzynarodowe grupy językowe, 
wielokulturowe środowisko społeczne szkoły, dzięki którym uczniowie nabywali 
specyficznych umiejętności i kompetencji europejskich.

Zwiększenie autonomii szkół umożliwiło dyrektorom, radom pedagogicznym 
i władzom lokalnym wykorzystanie rodzimych atrybutów regionu na rzecz na-
uczania, dostosowanie programów nauczania do specyfiki szkoły i środowiska lo-
kalnego, bardziej ekonomiczne wykorzystywanie środków pieniężnych. Ponadto 
zwiększenie autonomii pozwoliło na nawiązanie współpracy z lokalnymi partne-
rami społecznymi, a także włączenie rodziców do zarządzania szkołą i wykorzysta-
nie ich wiedzy, kompetencji oraz możliwości wspomagania pracy szkół. Co więcej, 
autonomia ta wpływała na projektowanie kierunków kształcenia (w tym również 
kształcenia zawodowego) zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem. 

Wejście Polski na drogę gospodarki rynkowej pozwoliło na zwiększenie auto-
nomii szkół na wszystkich poziomach nauczania. Możliwość zaangażowania 
rodziców, uczniów, otwarcie szkoły na lokalne środowisko oraz przekazanie dy-
rektorom i nauczycielom swobody wyboru programu nauczania i podręczników 
zmierzało do podniesienia jakości kształcenia.

Edukacja językowa57 związana z wczesnym kształceniem lingwistycznym, roz-
powszechnianiem znajomości języków unijnych także znalazła odzwierciedlenie 
w programach nauczania w krajach UE.

Najwcześniej rozpoczynała się ona w Luksemburgu, w którym – jako kraju 
trójjęzycznym (języki urzędowe to luksemburski, francuski i niemiecki) – 
od pierwszego roku nauki wprowadzano w szkołach obowiązkowe nauczanie ję-
zyka niemieckiego, a w drugim roku nauki szkolnej rozpoczynano nauczanie ję-
zyka francuskiego. Obowiązkowo naukę pierwszego języka obcego przez uczniów 
w wieku 10 lat rozpoczynano w Danii, Holandii, Portugalii, Szwecji, Niemczech 
i Szkocji, w 9. roku życia – w Grecji, Finlandii, w 8. roku życia – w Belgii, Hisz-
panii, Austrii i Norwegii. We Francji i we Włoszech zostało wprowadzone obo-
wiązkowe nauczanie pierwszego języka obcego od 7. roku życia. Reforma edukacji 
rozpoczęta w Polsce we wrześniu 1999 roku przyniosła początkowo niewielkie 
zmiany w zakresie obowiązkowego nauczania języków obcych, dała jednak moż-
liwość lokalnego, na poziomie szkoły, decydowania o zaistnieniu tego przedmiotu 

56 Szkoły te powstały w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w celu stworzenia oferty eduka-
cyjnej dzieciom pracowników instytucji europejskich. Obecnie są one dostępne dla wszystkich, ale 
z uwagi na wysokie czesne oraz specyfikę nauczania nie cieszą się dużą popularnością wśród mniej-
szości narodowych w UE, zob. http://www.eursc.org (dostęp: 1.01.2017).

57 Kluczowe dane o edukacji w Europie, Eurydice, Warszawa 2001.
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w szkolnych programach nauczania dzięki tak zwanym godzinom do dyspozycji 
dyrektora/wychowawcy. Wiele szkół podstawowych, nie tylko prywatnych, wy-
korzystało je do nauczania języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub 
rosyjskiego. Początkowo nauczanie języków obcych było nieobowiązkowe i pro-
wadzone poza głównym nurtem kształcenia przez specjalistyczne placówki (szko-
ły językowe, domy kultury, lekcje prywatne etc.). W miarę upływu lat i funkcjo-
nowania szkoły w warunkach gospodarki rynkowej jak najwcześniejsze nauczanie 
języków obcych stało się „normą” w szkołach; najpierw prywatnych (płatnych), 
a potem także w szkołach państwowych (bezpłatnych). 

W roku 2003 Komisja Europejska ogłosiła komunikat58 dotyczący promowa-
nia nauki języków i różnorodności językowej. Był to zarazem plan działań do roku 
2006. W odniesieniu do strategii lizbońskiej59 jako priorytetowej ustalono działa-
nia zmierzające do poprawy jakości nauczania języków, wprowadzenia wczesnego 
(od przedszkola i szkoły podstawowej) nauczania dwóch lub nawet trzech60 języków, 
kontynuację edukacji lingwistycznej w szkolnictwie średnim i dorosłości, edukację 
językową osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Nowy plan działań zakła-
dał zwiększenie liczby oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych, 
szkolenia językowe dla nauczycieli nielingwistów, by mogli oni nauczać w innych 
językach. Wprowadzano poszanowanie różnorodności i odrębności językowej i kul-
turowej oraz ochronę języków regionalnych lub mniejszości narodowych.

Wraz z rozpoczęciem drugiego etapu edukacji obowiązkowej (secondary edu
cation – poziom polskiego gimnazjum), przeważnie od 12.–13. roku życia, w więk-
szości krajów UE (podobnie jak w Polsce) dzieci uczyły się obowiązkowo drugiego 
języka obcego. Nauka języka obcego na poziomie szkolnictwa średniego, zarów-
no niższego, jak i wyższego (odpowiednik polskiego gimnazjum i liceum), służyć 
miała opanowaniu płynności w mówieniu, czytaniu i rozumieniu tekstów, nabyciu 
interkulturowej wiedzy i umiejętności uczenia się języka zarówno z nauczycielem, 
jak i samodzielnie. 

Nową europejską tendencją była zintegrowana nauka językowo-przedmiotowa 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), polegająca na nauczaniu do-
wolnego przedmiotu poprzez język obcy traktowany jedynie jako środek przeka-
zu. Metoda ta pozwalała natychmiast zastosować nabyte umiejętności, nadając 
nauce języka wymiar praktyczny i powiązany z codziennym życiem61. 

58 Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Promowanie nauki języków i różnorodności językowej: Plan działań 2004–2006, 
Bruksela, 24.07.2003, COM (2003) 449 final.

59 Komunikat Komisji. Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, Bruksela 
10.01.2003, COM (2002) 779, tłumaczenie i publikacja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, War-
szawa 2003.

60 Biała Księga. Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Euro-
pejska, Luksemburg 1995, tłumaczenie polskie WSP TWP, Warszawa 1997, s. 71–72.

61 Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społeczne-
go i Komitetu Regionów…
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W ramach promocji edukacji lingwistycznej rok 2001 został przez Radę Euro-
py ogłoszony Europejskim Rokiem Języków62. 

Podniesienie jakości kształcenia było realizowane w szkołach UE poprzez 
stosowanie aktywizujących i interaktywnych metod nauczania. Powszechnie sto-
sowane jest nauczanie problemowe, nauczanie poprzez gry dydaktyczne i symu-
lacyjne, aktywność własną ucznia, samodzielne poszukiwanie i selekcjonowanie 
informacji. Przekazywanie encyklopedycznej, suchej wiedzy ustąpiło miejsca 
kształtowaniu kompetencji i umiejętności wskazanych przez Komisję Europej-
ską63. Zaczęto uwzględniać wpływ środowiska lokalnego uczniów na proces na-
uczania–uczenia się, uczenia się poza szkołą oraz stosowanie zasady aktywnego 
partnerstwa64. Szczególną uwagę zwrócono na indywidualizację nauczania, za-
pewnienie optymalnych warunków uczenia się i wysokiego poziomu nauczania 
dostosowanego do możliwości, predyspozycji i zainteresowań uczniów65. Szkoły 
miały swobodę w układaniu planów nauczania, kwalifikacji uczniów do klas (we-
dług wieku lub poziomu kompetencji)66. 

Przedstawione powyżej działania miały służyć redukowaniu zjawiska dru-
goroczności i odsiewu szkolnego oraz umożliwieniu każdemu dziecku odnie-
sienia sukcesu edukacyjnego. Komisja Europejska już od wielu lat kładła nacisk 
na tak zwaną drożność systemów oświatowych, „odzyskiwanie” młodzieży i do-
rosłych dla edukacji i tworzenie szkół „drugiej szansy” oraz rozwój kształcenia 
ustawicznego67. 

Poprawa jakości kształcenia i modernizacja systemów oświatowych pociągała 
za sobą stosowanie działań innowacyjnych. W UE od końca lat siedemdziesiątych 
wraz z gwałtownym rozwojem techniki rozpoczęło się wprowadzenie do edukacji 
nowych technologii informacyjnych68, dzięki którym zwiększono nie tylko indy-
widualizację nauczania, ale i dostępność do edukacji dla wszystkich osób nieza-
leżnie od wieku i predyspozycji, miejsca i czasu. W latach osiemdziesiątych na-
tomiast rozpoczął się szybki rozwój multimediów, komputerów, opracowywano 
coraz więcej programów edukacyjnych, głównie dla szkół zawodowych. Coraz 
częściej partnerzy zewnętrzni – władze lokalne, stowarzyszenia, muzea, bibliote-
ki – włączali się do współpracy, biorąc czynny udział w pilotażowych projektach, 
których celem było zastosowanie multimediów w nauczaniu. 

62 Decyzja: No 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on 
the European Year of Languages 2001, Official Journal L 232 of 14 September 2000.

63 Kompetencje kluczowe…
64 B. Ravan, Rodzice w edukacji – z europejskiej perspektywy [w:] Szkoła: edukacja, dialog, partners

two, red. J. Kropiwnicki, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998, s. 131–143. 
65 Cz. Kupisiewicz, Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata…
66 Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w UE, Eurydice, Warszawa 1998.
67 Biała Księga. Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Euro-

pejska, Luksemburg 1995, tłumaczenie polskie WSP TWP, Warszawa 1997, s. 66–67.
68 ICT@EUROPE.edu, Information and Communication Technology in European Education 

System, Eurydice, Brussels 2001.
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W 1986 roku został uruchomiony europejski program COMMET (Commu-
nity Programme in Education and Training for Technology), mający promować 
współpracę pomiędzy uniwersytetami a przedsiębiorstwami w zakresie kształce-
nia w dziedzinie technologii. Kolejnym krokiem było uruchomienie w 1988 r. pro-
gramu DELTA (Developing European Learning trough Technological Advance), 
którego zadanie polegało na badaniu możliwości zastosowania najnowszych tech-
nologii, adaptacji technologii do potrzeb kształcenia zawodowego, przekazie in-
formacji oraz komunikowaniu się. Zapoczątkował on telenauczanie69. Rok 1990 
przyniósł otwarcie programu EUROTECNET (Community Action Programme in 
the Field of Vocational Training and Technological Change), kolejnej inicjatywy 
promującej rozwój nowoczesnych technologii i kwalifikacji dla innowacji eduka-
cyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. Sześć lat później Komisja Europejska 
ogłosiła program Nauczanie w Społeczeństwie Informacyjnym70, podkreślając tym 
samym determinację państw członkowskich, aby uczynić multimedia, a w szcze-
gólności Internet, integralną częścią praktyki nauczania. Celem programu było 
zachęcanie do tworzenia sieci elektronicznych między szkołami w Europie, gene-
rowanie rozwoju zasobów multimedialnych dla edukacji, promowanie kształcenia 
nauczycieli w zakresie używania techniki komputerowej, dostarczanie informacji 
w zakresie multimediów i wykorzystywania audiowizualnych zasobów i narzędzi 
edukacyjnych. W wyniku tego programu powstała The European Schoolnet, or-
ganizacja skupiająca 26 ministerstw edukacji narodowej i instytucje zajmujące się 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji. 

W polskich szkołach w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia również 
zaczęto wykorzystywać w nauczaniu nowoczesne technologie. Na początku pole-
gało to na używaniu na lekcji magnetofonów, rzutników pisma, a z czasem przy 
współpracy między Ministerstwem Edukacji a Telekomunikacją Polską skompu-
teryzowano wszystkie szkoły i ułatwiono im dostęp do Internetu. Większość szkół 
została wyposażona w pracownie komputerowe, dysponowała rzutnikami multi-
medialnymi i elektronicznymi tablicami.

Mimo że, jak wynikało z analiz Ministerstwa Edukacji, Program Międzyna-
rodowej Oceny Umiejętności Uczniów wykazał, że polscy uczniowie mieli coraz 
większy zasób wiedzy, to jednak w publikacjach na temat edukacji podkreślano, 
iż polscy piętnastolatkowie nie radzili sobie z zadaniami wymagającymi samodziel-
nego lub naukowego myślenia i wypadali w ogólnoeuropejskich badaniach gorzej 
niż ich zagraniczni koledzy71. Choć odnotowywano zdecydowany wzrost zainte-
resowania nauczycieli różnymi formami doskonalenia zawodowego, to ich nowo 
nabyte kompetencje nie zawsze przekładały się na sukces szkolny wychowanków.

Niezależnie od wyborczych haseł poszczególnych partii i polityków zmniejsza-
ły się niestety nakłady płynące ze szczebla ministerialnego na oświatę, szkolnictwo 

69 W. Rabczuk, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian…, s. 125–126.
70 ICT@EUROPE.edu, Information and Communication Technology in European Education 

Sys tem, Eurydice, Brussels 2001.
71 Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007–2010, MENiS, Warszawa 2005, s. 14.
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wyższe i badania naukowe (w relacji do PKB72). Równocześnie jednak możliwość 
współpracy międzynarodowej i pozyskiwania funduszy unijnych dla działań edu-
kacyjnych w pewnym stopniu ratowały sytuację i zapobiegały zapaści w szkolnic-
twie (także na poziomie szkół wyższych). 

W ramach podnoszenia jakości kształcenia zwrócono uwagę na zapobieganie 
analfabetyzmowi i zwalczenie go73. Badania przeprowadzone w latach dziewięć-
dziesiątych na zlecenie Komisji Europejskiej wykazały, że znaczny odsetek osób 
czynnych zawodowo nie posiadał należytych kwalifikacji, wiele osób nie ukończy-
ło nawet szkoły podstawowej (28% Hiszpanów w wieku 16–24 lata czynnych zawo-
dowo). Zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego było związane ze sferą ubóstwa, 
bezrobociem dorosłych, patologią życia rodzinnego i patologiami społecznymi, 
takimi jak przemoc i narkomania, „wypadaniem” uczniów z systemów szkolnych 
i brakiem „szkół drugiej szansy”74. Stąd takie zintensyfikowanie działań w zakresie 
edukacji na odległość, kształcenia permanentnego, współpracy między szkołami 
a środowiskiem lokalnym, włączenie do edukacji podmiotów pozaszkolnych, za-
pewnienie drożności pionowej i poziomej systemów edukacyjnych. Dostrzeżono 
również istnienie i nasilanie się zjawiska analfabetyzmu wtórnego związanego 
z zanikiem w codziennym życiu kultury słowa pisanego, zmniejszeniem czytelnic-
twa na rzecz oglądalności telewizji oraz posługiwaniem się nie piśmiennymi, lecz 
werbalnymi sposobami komunikacji międzyludzkiej. 

Komisja Europejska wsparła wówczas i nadal wspiera finansowo programy 
mające na celu tworzenie, testowanie i wdrażanie programów przeciwdziałają-
cych analfabetyzmowi, uaktywnianie i włączanie w działania edukacyjne grupy 
defaworyzowane, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji geograficzno-społecznej, 
opracowywanie innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia, edukację pozaszkol-
ną i promowanie aktywności uczniów.

W Polsce w zakresie podnoszenia jakości kształcenia na wyróżnienie zasługi-
wało poszerzenie dostępności do edukacji. Rozwój szkolnictwa płatnego, studiów 
zaocznych, wieczorowych, jak również dziennych studiów płatnych (w uczelniach 
i szkołach prywatnych) spowodował lawinowe zwiększenie liczby studentów oraz 
osób legitymizujących się wykształceniem co najmniej średnim (maturalnym). 
Powstały programy rządowe zakładające systematyczny wzrost jakości edukacji. 
W ramach Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci75 w latach 2004–2012 za-
planowano działania na rzecz: kształcenia, doskonalenia i kształcenia nauczycieli, 
współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów, zapewnienia infrastruktury, wyrów-
nania szans edukacyjnych. Wprowadzenie nowego systemu oceniania, zaangażo-
wanie rodziców w zapewnienie uczniom dodatkowych (pozaszkolnych i płatnych) 

72 W roku 1994 nakłady na naukę wynosiły 0,55%, w roku 2000 – 0,43%, w roku 2003 – 0,34%; 
dane z: Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007–2010, MENiS, Warszawa 2005, s. 20.

73 W. Rabczuk, Polityka edukacyjna UE na tle przemian…, s. 156–158.
74 Por. http://www.pisa.oecd.org (dostęp: 1.01.2017).
75 http://old.ko.poznan.pl/pub/ftp/Edukacja_zdrowotna/NARODOWY_PLAN_DZIALAN_

NA_RZECZ_DZIECI_2004-2012.pdf (dostęp: 1.01.2008).
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form dokształcania oraz bogata oferta programowo-podręcznikowa ułatwiły re-
dukowanie zjawiska drugoroczności i odsiewu szkolnego. 

Priorytet udrażniania systemów edukacyjnych w celu „odzyskiwania” dla edu-
kacji wszystkich tych, którzy nie byli w stanie podołać obowiązkom na poziomie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, początkowo był dość skutecznie realizowa-
ny i nie było żadnych przeszkód w przechodzeniu „poziomym” pomiędzy różnymi 
typami szkół. Kolejne reformy edukacji utrudniły tę drożność na poziomie szkół 
ponadgimnazjalnych i na poziomie wyboru kierunku studiów. Wybór profilu 
kształcenia po gimnazjum i deklaracje wyboru przedmiotów zdawanych na matu-
rze zmuszały ucznia do kontynuowania obranego w wieku 15 lat kierunku kształ-
cenia, studiowania i pracy zawodowej. Przedmioty zadeklarowane do egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzonym, zdeterminowane wymaganiami określo-
nego kierunku studiów, właściwie uniemożliwiały zmianę decyzji o profilu kształ-
cenia76, zmianę kierunku studiów, przeniesienie się na inną uczelnię etc. Taka pro-
cedura wymuszała zdawanie dodatkowych egzaminów maturalnych w kolejnych 
sesjach egzaminacyjnych77, sztucznie wydłużając okres kształcenia, a być może 
także zniechęcając uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań. Procedury te 
blokowały wyrównywanie szans edukacyjnych, dyskryminując te osoby, których 
nie było stać na dodatkowe, najczęściej płatne, korepetycje wspomagające opano-
wanie rozszerzonego poziomu. W zakresie drożności pionowej w szkole polskiej 
nie było większych utrudnień i każdy uczeń, który spełnił wymagania edukacyjne 
dla określonego poziomu, miał prawo uczenia się na poziomie wyższym.

Decentralizacja, demokratyzacja pracy szkoły 
i wzmocnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Decentralizacja systemów edukacyjnych i zwiększenie autonomii osób i instytu-
cji biorących udział w procesie kształcenia pozwalała na uelastycznienie szeroko 
rozumianej edukacji i szybsze przystosowanie jej do wymagań współczesności. 

76 Szczególnie widoczne i uciążliwe jest to w przypadku przedmiotów ścisłych i kierunków ma-
tematyczno-fizycznych czy biologiczno-chemicznych. Nieco większy wybór mają osoby deklarujące 
do matury przedmioty humanistyczne. Niemal niemożliwe jest natomiast przejście między tymi gru-
pami. Tak zwana stara matura, która miała stały zestaw przedmiotów maturalnych, dawała możliwość 
studiowania na dowolnym kierunku studiów po zdaniu egzaminu wstępnego. Dziś, gdy matura zde-
terminowana zadeklarowanymi przedmiotami jest równoznaczna z egzaminem wstępnym, nie daje 
szans na zmianę kierunku studiów (gdy np. okaże się, że student stwierdza, iż się do zawodu po prostu 
nie nadaje), studiowanie równoległe na dwóch niepokrewnych kierunkach etc.

77 Niestety najczęściej dodatkowo płatnych na prywatnych korepetycjach przygotowujących 
do tego egzaminu, co (w przypadku istniejących w Polsce ogromnych obszarów ubóstwa) może pro-
wadzić do wypadania uczniów z systemu edukacyjnego i rezygnowania z dalszego kształcenia oraz 
z podejmowania kolejnych prób edukacyjnych.
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Dawała szansę na dostosowanie sposobu i zakresu funkcjonowania placówek 
edukacyjnych do lokalnych uwarunkowań. Dzięki modernizacji systemów oświa-
towych78 zwiększył się udział rodziców, uczniów i nauczycieli w podejmowaniu 
decyzji. Zaczęto stosować nowe wzorce zarządzania, wprowadzać monitorowanie 
i ocenianie systemu edukacji na podstawie szkolnych planów pracy, wewnętrznej 
oceny szkoły, egzaminów zewnętrznych, ogólnokrajowych i na międzynarodo-
wych konkursach osiągnięć. Zapoczątkowano proces zbliżania się szkoły i przed-
siębiorstwa, jak również włączania do programów szkolnych problematyki do-
tyczącej przedsiębiorczości i samozatrudnienia, przygotowującej młodych ludzi 
do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy79. 

Proces decentralizacji szkolnictwa pozwalał szkołom na coraz większą auto-
nomię. Władze publiczne zachowały kontrolę w zakresie finansów i zarządzania 
kadrą. Szkoły natomiast dysponowały swobodą „w zakresie ustalania szkolnego 
harmonogramu pracy i kierowania pracą dydaktyczną”80. Na szczeblu placówki 
powoływano organy zarządzające, w skład których wchodzili rodzice, a czasem 
nawet przyznawano im kompetencje decyzyjne. 

We Włoszech81 pod koniec lat dziewięćdziesiątych ukazały się zapisy prawne 
wdrażające przepisy z lat osiemdziesiątych i udoskonalające proces autonomizacji 
szkół, który był częścią reorganizacji wewnętrznej włoskiego systemu szkolnego 
i reformy administracyjnej82.

Wprowadzenie szkolnej autonomii dało możliwość udoskonalenia systemu 
kształcenia i dostosowania go do specyficznych cech każdej szkoły i lokalnej spo-
łeczności szkolnej, co z kolei zaowocowało lepszymi wynikami procesu naucza-
nia–uczenia się.

Realizacja tego priorytetu w szkolnictwie polskim objawiała się zwiększeniem 
zakresu odpowiedzialności i decyzyjności dyrektorów szkół, przekazaniem samo-
rządom lokalnym nadzoru nad niektórymi typami szkół, włączeniem rodziców 
do decydowania o życiu szkoły oraz przyznaniem nauczycielom swobody przy 
wyborze programów nauczania i podręczników. Po roku 1989 proces decentra-
lizacji w edukacji był związany z transformacją ustrojową kraju oraz z reformą 
administracyjną. Zaplanowano wówczas trzy poziomy decyzyjne, które miały 
zapewniać sprawne funkcjonowanie oświaty oraz wprowadzać do szkół znaczną 
autonomię. 

78 Kluczowe dane…
79 Biała Księga Komisji Europejskiej. Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej, Komisja Europej-

ska, Luksemburg 2002, Aneks 1.
80 Kluczowe dane o edukacji 1999–2000, Eurydice, Komisja Europejska, edycja polska, Warszawa 

2001, s. XII.
81 CNPI, 1 ottobre 1998, prot. n. 7285, Parere su Schema di regolamento in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche.
82 Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammi-
nistrativa, Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
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Stanisław Sławiński pisał: 

Na szczeblu centralnym decydować się będzie o ogólnym charakterze oraz zasadni-
czych proporcjach różnych rodzajów treści kształcenia ogólnego, a także o kwalifiko-
waniu programów i podręczników do użytku szkolnego. Na tym szczeblu rozstrzygane 
będzie także, jakie treści muszą być wspólne dla wszystkich polskich uczniów pomimo 
wprowadzenia pluralizmu oferty programowej. (...) Do kompetencji szczebla lokalnego 
powinno należeć rozstrzyganie, jaka ma być konkretna oferta programowa szkół na da-
nym terenie. Musi być ona zgodna z ogólnymi założeniami polityki programowej, (...) 
ale równocześnie powinna wynikać z potrzeb, aspiracji i możliwości lokalnych społecz-
ności. (...) Do wyłącznej kompetencji szkół ma należeć wybór sposobów realizacji tych 
decyzji. Oznaczać to będzie autonomię szkół w zakresie wyboru programów naucza-
nia, podręczników oraz innych pomocy dydaktycznych, a także autonomię w zakresie 
form i metod pracy pedagogicznej83. 

Autonomia programowo-organizacyjna została wsparta także zapewnieniem 
większej swobody w działaniach dyrektorów szkół, którzy mieli prawo zatrudniać 
i zwalniać pracowników oraz podejmować decyzje budżetowe. Przejęcie szkół 
podstawowych i przedszkoli przez gminy pozwoliło na kreowanie lokalnej poli-
tyki edukacyjnej. Wzrosła także rola rodziców, którzy mogli czynnie uczestniczyć 
w życiu szkoły i mieć wpływ na część podejmowanych decyzji. 

Promowanie hasła równości szans i przeciwdziałanie 
marginalizacji w edukacji

Zasadniczym priorytetem edukacyjnym UE było wyrównywanie szans edukacyj-
nych, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu. 

Jedną z grup, do których kierowano te założenia, były dzieci imigrantów, dzieci 
przynależące do mniejszości narodowych i etnicznych, jak również dzieci pracow-
ników migrujących, travellersów i Romów84.

Wykorzystując prawo czterech swobód, mieszkańcy Europy i krajów poza-
europejskich przemieszczali się po terenie UE w poszukiwaniu pracy. Bardzo częs-
to wraz dorosłymi przyjeżdżały na dłuższy lub krótszy czas ich rodziny, a więc 
także dzieci, które – jeśli osiągnęły tak zwany wiek szkolny – powinny były zo-
stać poddane procesowi edukacji lub kontynuować edukację rozpoczętą w swo-
im kraju. Włączanie cudzoziemców do głównego nurtu edukacji publicznej było 

83 S. Sławiński, Reforma szkolna w III Rzeczypospolitej…, s. 24–25.
84 Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dn. 25 lipca 1977 r., nr: 77/486/EEC.
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głównym priorytetem UE. Prawo europejskie zapewniało tym dzieciom równość 
dostępu do nauki, bezpłatną, intensywną naukę języka państwa przyjmującego, 
zachowanie odrębności językowej i kulturowej przez zapewnienie nauki religii 
i języka ojczystego. Gwarantowano również kształcenie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi85. 

W szkołach europejskich w ramach realizacji Dyrektywy 77/486/EWG organi-
zowano działania kompensacyjne ułatwiające tym dzieciom integrację społeczną 
i wyrównanie poziomu nauczania86. Były to specjalne lekcje pomagające nabyć 
kompetencje językowe i kulturowe, klasy wstępne i adaptacyjne, a także dodatko-
we lekcje języka kraju przyjmującego. 

Jedynym aktem prawa wspólnotowego w zakresie edukacji wymagającym 
przeniesienia do prawa polskiego była dyrektywa 77/486/EWG dotycząca dzia-
łań na rzecz kształcenia dzieci pracowników migrujących87. Kształcenie uczniów 
cudzoziemskich w polskich szkołach było możliwe „od zawsze”. Ustawa z dnia 
21 grudnia 2000 roku stwierdzała: 

Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych 
przedszkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki 
w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycz-
nych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczą-
cych obywateli polskich. (...) Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają 
z nauki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych publicznych 
szkołach ponadpodstawowych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych za-
kładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach: 1) pracownicy migrujący, 
będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli są lub byli za-
trudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile zamieszkują na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów 
o repatriacji, 3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 4) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów 
międzynarodowych, 5) osoby, którym nadano status uchodźcy88. 

Wspomniana wyżej dyrektywa nałożyła na polskie szkoły obowiązek szcze-
gólnego przygotowania szkół i nauczycieli do pracy z dziećmi cudzoziemskimi. 
Był to główny obszar braków w procesie kształcenia nauczycieli; bo choć istnia-
ła bogata oferta specjalistycznych podyplomowych studiów europeistycznych, 

85 D. Dziewulak, Systemy szkolne UE…, s. 137.
86 Dekada reform w kształceniu obowiązkowym w UE (1984–1994), Eurydice, Warszawa 1999.
87 Przebieg negocjacji o członkostwo RP w UE. Najważniejsze działania dostosowawcze. Stan 

na 1.01.2000 r., Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Warszawa, luty 2000.

88 Ustawa MENiS o zmianie ustawy o systemie oświaty z 21 grudnia 2000 r., Dz.U. z 2000 r. 
Nr 122, poz. 1320.
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to nauczyciele nie przejawiali zainteresowania dokształcaniem się w zakresie edu-
kacji międzykulturowej i nauczania cudzoziemców. 

Zauważało się duże braki w zakresie kompetencji językowych nauczycieli, 
szczególnie szkół podstawowych i gimnazjów. Większość nauczycieli nie posługi-
wała się językami obcymi i wychodziła z założenia, że skoro uczeń cudzoziemski 
przyjeżdża do Polski, to w jego interesie jest nauczyć się mówić po polsku89. Taka 
postawa wychowawców utrudniała komunikację z uczniem i zaburzała proces 
nauczania. Większość uczniów cudzoziemskich uczyła się zatem albo w szkołach 
konsularnych (z własnym lub angielskim językiem wykładowym), albo w nie-
licznych szkołach międzynarodowych, albo w szkołach prywatnych, gdzie kadra 
w zdecydowanie wyższym stopniu porozumiewała się w językach obcych oraz 
wykazywała zainteresowanie w elastycznym podejściu do programów nauczania, 
a co za tym idzie – wprowadzania edukacji wielokulturowej lub międzykulturowej 
do zajęć lekcyjnych. Możliwość wyboru między uczęszczaniem na lekcje religii, 
lekcje etyki lub zupełną rezygnacją z tych zajęć w pewien sposób odpowiadała 
na wskazania tej dyrektywy i dawała uczniom możliwość decydowania o formie 
edukacji religijnej. 

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych kształcenie osób o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych zajmowało w polityce edukacyjnej UE ważne miejsce. 
Dbano o włączanie dzieci niepełnosprawnych do głównego nurtu edukacji i życia 
społecznego90. 

W szkolnictwie specjalnym można było wyróżnić trzy modele kształcenia osób 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwszy model, nazwany powszechnie 
kategorią „jednej ścieżki”, opierał się na integrowaniu wszystkich uczniów do głów-
nego nurtu nauczania. W minimalnym stopniu uczniowie objęci byli kształceniem 
w specjalnych klasach lub placówkach. Taki model kształcenia przyjęły Grecja, Hisz-
pania, Włochy91, Portugalia, Szwecja, Norwegia i Cypr. Wymuszał on na władzach 
szkolnych konieczność wspomagania nauczycieli w procesie nauczania. 

Drugim modelem kształcenia była kategoria „dwóch ścieżek”, polegająca 
na równoległym funkcjonowaniu dwóch odrębnych systemów edukacyjnych, nie-
jednokrotnie opierających się na osobnych przepisach prawnych – dla szkolnic-
twa ogólnego i specjalnego. Taką formułę działania przyjęły na przykład Belgia 
i Holandia. Szkoły specjalne obejmowały w tych krajach opieką około 3% ucz-
niów, a system kształcenia specjalnego był tam dobrze rozwinięty. W tych krajach 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi byli objęci dłuższym czasem 
obowiązku szkolnego (trwającego często do 18.–21. r.ż.). 

Trzeci model kształcenia specjalnego, który obok Polski przyjęły również Da-
nia, Niemcy, Francja, Irlandia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Wielka Brytania, Is-
landia, Lichtenstein, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Słowacja, Słowenia i Węgry, 

89 Na podstawie wyników badań własnych prowadzonych w szkołach krakowskich.
90 Kluczowe dane o edukacji w Europie…, s. 141–150.
91 Legge 30 marzo 1971, n. 118 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme 

in favore dei mutilati ed invalidi civili., G.U. 2 aprile 1971, n. 82.
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to kategoria „wielu ścieżek” – eklektyczne zestawienie poprzednich dwóch modeli 
kształcenia. Łącząc różne warianty edukacyjne, proponowano uczniom i ich rodzi-
com wybór najlepszego. Oferta taka obejmowała zarówno kształcenie w odrębnych 
placówkach, jak i w szkołach bądź klasach integracyjnych, specjalne zajęcia dla 
różnych grup prowadzone w pełnym bądź niepełnym wymiarze, współpracę mię-
dzyszkolną w zakresie „wymiany” nauczycieli, elementów programowych czy zajęć 
aktywizujących. W polskiej oświacie funkcjonował model kształcenia specjalnego 
zwany „modelem wielu ścieżek”; proponował uczniom i ich rodzicom wybór po-
między kształceniem w odrębnych placówkach – szkołach specjalnych a edukacją 
w szkołach bądź klasach integracyjnych lub specjalnymi zajęciami prowadzonymi 
dla różnych grup, w pełnym bądź niepełnym wymiarze nauczania. Włączanie osób 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych było procesem powolnym i polska edukacja 
pozostawiała w tym zakresie wiele do życzenia (włączając w to świadomość spo-
łeczną i gotowość niesienia pomocy oraz otwartej akceptacji niepełnosprawnych). 
Mimo że wiele mówiło się w Europie o wspomaganiu edukacji niepełnosprawnych 
poprzez wykorzystywanie zdobyczy nowoczesnych technologii, to w Polsce nadal 
taka forma kształcenia była trudno dostępna. Z każdym rokiem można było jed-
nak zauważyć tak zwane zmiany na lepsze, wspomagane przez fundusze UE, dzięki 
którym kupowano specjalistyczny sprzęt medyczny i pomoce dydaktyczne, wzmac-
niano transfer wiedzy i dobrych praktyk, wspierano wymianę nauczycieli i ich do-
skonalenie zawodowe, udoskonalano metody i formy kształcenia. 

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce92 do roku 
2004 opierało się na funduszach Phare, a następnie również na programach edu-
kacyjnych Leonardo da Vinci, Młodzież, Socrates, na Programie Zwalczania Dys-
kryminacji, Programie Zwalczania Wykluczenia Społecznego i Programie Działań 
Wspierających Zatrudnienie, Programie Public Health oraz Programie eContent. 

Kolejną grupą wymagającą szczególnej uwagi edukacyjnej były osoby, które 
z przyczyn społecznych (grupy marginesu społecznego), ekonomicznych (ubóstwo) 
lub geograficznych (odległe od skupisk ludzkich miejsce zamieszkania) miały utrud-
niony dostęp do edukacji lub mniejsze szanse na równy start i sukces edukacyjny.

W Grecji jednym z działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych było 
wprowadzenie bezpłatnego transportu do szkół oraz zwiększenie liczby bezpłat-
nych miejsc w internatach, w Luksemburgu proponowano oddanie uczniów opóź-
nionych w nauce pod opiekę dydaktyczno-wychowawczą kandydatom na nauczy-
cieli w ramach obowiązkowych praktyk93. 

Innym aspektem wyrównywania szans edukacyjnych były działania nakierowa-
ne na promowanie równego statusu kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie – równo-
uprawnienie dziewcząt i chłopców w dostępie do szkoły, a potem do wykonywa-
nego zawodu. W latach siedemdziesiątych w Europie rozpoczęły się intensywne 
działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Organizacja Narodów 

92 Osoby niepełnosprawne w UE, UKIE, Warszawa 2003, s. 14.
93 D. Dziewulak, Systemy szkolne w UE…, s. 139–140.
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Zjednoczonych ogłosiła rok 1975 Międzynarodowym Rokiem Kobiet, a w roku 
1979 przyjęto została Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskry-
minacji kobiet (weszła w życie w roku 1981). Światowa Konferencja poświęcona 
Przeglądowi i Ocenie Rezultatów Dekady Kobiet Narodów Zjednoczonych: Rów-
ność, Rozwój i Pokój, która odbyła się w 1985 roku, przyjęła Perspektywiczne Stra-
tegie z Nairobi na rzecz Awansu Kobiet do roku 2000. 

Te wydarzenia sprawiły, że problematyka równości płci zaczęła być obecna nie 
tylko w społecznych dyskusjach, działaniach organizacji pozarządowych, ale rów-
nież w działaniach edukacyjnych. Zaczęto zwracać uwagę na eliminowanie stereo-
typowego wizerunku kobiet w mediach i podręcznikach szkolnych. Systematycz-
nie wycofywano z nich ilustracje i treści, które w stereotypowy sposób określały 
rolę kobiet we współczesnym świecie (w rodzinie, w pracy etc.). 

Raport z Konferencji Pekińskiej94 poświęcony edukacji kobiet wskazał, że sku-
tecznym środkiem likwidacji przyczyn dyskryminacji jest stworzenie wycho-
wawczego i społecznego środowiska, w którym kobiety i mężczyźni, dziewczęta 
i chłopcy byliby równo traktowani oraz wspomagani w osiąganiu pełni swoich 
możliwości. Materiały dydaktyczne miałyby na celu promowanie nieobciążonych 
stereotypami wizerunków kobiet i mężczyzn. Wyznaczono wówczas cele stra-
tegiczne w zakresie edukacji kobiet: zapewnienie równego dostępu do oświaty, 
likwi dację analfabetyzmu, ułatwienie kobietom dostępu do szkolenia zawodowe-
go, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz kształcenia ustawicznego. 

Od roku 1994 Komisja Kultury i Edukacji Rady Europy rozpoczęła debatę i dzia-
łania w zakresie promocji równouprawnienia płci, likwidacji stereotypów i przeciw-
działania przemocy. Zgromadzenie wskazało wiele zagrożeń dla równouprawnienia 
płci i uznało za niepokojące, że:

a) koedukacja w oświacie, nawet jeżeli pozwala na postęp w aspekcie równouprawnie-
nia, wydaje się faworyzować ukryte formy dyskryminacji wobec dziewcząt i kobiet; 
b) tradycyjne role płci w dziedzinie oświaty orientują i silnie ograniczają wybory podej-
mowane przez dziewczęta i chłopców w szkole i na polu pracy zawodowej, zwiększają 
się i wzmacniają także męskie normy w środowisku społecznym, nierówność stosun-
ków pomiędzy kobietami i mężczyznami, segregacja płci na rynku pracy i odpowie-
dzialność za życie rodzinne; c) w oświacie wielu państw znane są przypadki dręczenia 
seksualnego, męskiej przemocy, rasizmu i ksenofobii, które skierowane są szczególnie 
wobec dziewcząt i kobiet”95.

W związku z tym raportem zostały opracowane zalecenia, których skutkiem 
powinna być promocja równości płci i przeciwdziałanie patologiom w tym zakre-
sie. Pisano więc:

94 Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów 
ONZ, kwiecień 2003 r., http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/konf_4.php (dostęp: 1.01.2017).

95 D. Dziewulak, Rada Europy o równości płci w oświacie, „Nowa Szkoła. Miesięcznik MEN” 1994, 
listopad, nr R(L) 572, s. 533.
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Zgromadzenie uważa, że podstawy demokracji powinny być wpajane w szkołach, w de-
mokratycznych warunkach, przy respektowaniu pluralistycznej europejskiej kultury, 
równości i godności jednostki, dziewczyny lub chłopca, kobiety lub mężczyzny. (...) 
Należy także przedsięwziąć środki w celu przyspieszenia de jure i de facto procesu rów-
nouprawnienia w oświacie, aktywnie broniąc równości praw i szans (...) tak, aby rów-
ność poszanowania różnic (...) była zbieżna z podjętymi działaniami:

 – zagwarantować dziewczętom i chłopcom, kobietom i mężczyznom wolny dostęp 
do oświaty i swobodny wybór dalszej drogi kształcenia w zakresie nauczania począt-
kowego, kształcenia równoległego, zawodowego i oświaty dorosłych;

 – wyeliminować zjawiska znęcania seksualnego i przemocy tak na polu fizycznym, jak 
i werbalnym;

 – promować równość szans dla kobiet ze szczególnym uwzględnieniem matek w ich 
miejscu pracy;

 – promować uczestnictwo kobiet w podejmowaniu decyzji; (…)
 – sprawdzić programy nauczania, podręczniki i inne materiały pedagogiczne, np. bio-
rąc pod uwagę i włączając dane ekspertów o życiu codziennym dziewcząt i kobiet, 
o ich koncepcji życia, o ich oczekiwaniach w zakresie zdrowia, edukacji dzieci i opie-
ki nad osobami starszymi i chorymi; (...) 

 – zweryfikować stereotypy i kobiece wzorce przeznaczone dla dziewcząt, mając 
na uwadze polepszenie wizerunku kobiety i pokazać pozytywne aspekty wynikające 
z określonych ról społecznych;

 – zweryfikować metodykę kształcenia historii, akcentując (...) pozytywny model wy-
chowawczo-edukacyjny; (...)

 – zweryfikować stereotypy i męskie modele przeznaczone dla chłopców, (...) promo-
wać nowe wzory pozbawione elementów agresji, a ukierunkowane na rodzinę;

 – zweryfikować kształcenie problematyki higieny, biorąc pod uwagę potrzeby dziew-
cząt i kobiet;

 – zweryfikować rozwój oświaty seksualnej i planowanie rodziny;
 – zweryfikować i pogłębić kształcenie przygotowania do świadomego ojcostwa;
 – zweryfikować oświatę w mediach, zapewnić edukację pozbawioną elementów rasiz-
mu i przemocy, a także przedsięwziąć środki przeciw przemocy werbalnej i wizual-
nej w stosunku do dziewcząt i kobiet;

 – zapewnić w szkolnictwie wyrównaną reprezentację kobiet i mężczyzn w ramach gro-
na pedagogicznego, personelu administracyjnego i dyrekcji szkół; (...)

 – ulepszyć proces orientacji i poradnictwa dla dziewcząt i chłopców, a zwłaszcza dla 
dziewcząt pochodzących z rodzin emigrantów96.

Konstytucja RP, jak również polskie prawo oświatowe nie przewidywały żad-
nych barier w równym dostępie obu płci do edukacji, choć oczywiście z powodów 
„zwyczajowych” obserwowano podział szkół, szczególnie zawodowych, na typo-
wo męskie i żeńskie – na przykład szkoły pielęgniarskie, krawieckie, mechaniczne 
czy budowlane. 

96 Ibid., s. 534–535. 
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Zapisy prawa wspólnotowego97, implikujące zmiany w prawie krajowym, na-
łożyły na edukację konieczność uwzględnienia tych priorytetów w działaniach 
edukacyjnych98. 

W roku 1994 D. Dziewulak podkreślał, że „pomimo istniejącej formalnie 
w Polsce koedukacji oraz równości kobiet i mężczyzn programy nauczania, pomo-
ce dydaktyczne, jak i proporcje w zatrudnieniu nauczycieli bezmyślnie utrwalają 
tradycyjne role płci. Zawód nauczycielski jest silnie sfeminizowany, co naturalnie 
związane jest z segregacją płci na rynku pracy. Martwi także poziom edukacji sek-
sualnej (a raczej jej brak) i coraz częściej występujące na terenie polskich szkół 
zjawiska rosnącej przemocy werbalnej i fizycznej wobec dziewcząt”99. 

W roku 2002 pełnomocnik rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn zorga-
nizował konferencję pod tytułem Równość i tolerancja w programach i podręcznikach 
szkolnych, która miała na celu 

prezentację wyników analiz treści programów wychowawczych i podręczników szkol-
nych dopuszczonych do użytku szkolnego pod kątem dominujących w nich wartości 
i postaw, zwłaszcza zaś respektowania zasady równości i tolerancji w stosunkach mię-
dzyludzkich. (…) Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy podstawy programowe 
i podręczniki szkolne respektują zasadę niedyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia 
etnicznego, religii, przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej, a także – jak przeciw-
działać dyskryminacji, jaką przyjąć strategię przeciwdziałania utrwalaniu w naszym 
społeczeństwie postaw nietolerancji wobec odmienności, jak przeciwdziałać utrwala-
niu przez szkołę stereotypów tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn100.

W tym czasie w Polsce powstał Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet. 
Jego strategiczne założenie obejmowało kompleksowe podejście do rozwiązy-
wania problemów tej grupy osób. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 
we współpracy z innymi ministerstwami i organizacjami rozpoczęło działania 
na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn101. 

Wyznaczono określone cele strategiczne i rozpoczęto ich realizację. Elimino-
wanie wszelkich form nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć zapewniono 
poprzez zagwarantowanie kobietom i mężczyznom równego dostępu do edukacji 
w szkołach publicznych wszystkich szczebli i typów. Rozpoczęto opracowywanie 

 97 Dyrektywa z dnia 10 stycznia 1975 r., 75/117/EWG, w sprawie dostosowania przepisów praw-
nych państw członkowskich dotyczących stosowania zasady równej płacy dla mężczyzn i kobiet, Dyrek-
tywa z dnia 15 grudnia 1997 r., 97/80/EWG, w sprawie ciężaru dowodu w przypadkach dyskryminacji 
ze względu na płeć, Czwarta Światowa Konferencja ws. Kobiet, Chiny, Pekin 4–15 września 1995 r.

 98 Konstytucja RP Rozdział II art. 33 oraz zapisy prawa oświatowego.
 99 D. Dziewulak, Rada Europy o równości płci w oświacie…, s. 535.
100 Wypowiedź pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, sekretarz stanu Iza-

bela Jaruga-Nowacka podczas prac Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa 29 paź-
dziernika 2002 r.

101 Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet, II etap wdrożeniowy na lata 2003–2005, Rada 
Ministrów 19.08.2003.
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informacji na temat warunków i istotnych ograniczeń w dostępie dziewcząt i ko-
biet do wszystkich typów szkół publicznych, szkolenie pracowników specjalistycz-
nego poradnictwa szkolnego i zawodowego w zakresie przeciwdziałania utrwala-
niu się stereotypów mających wpływ na segmentację rynku pracy i feminizację 
zawodów. Zadbano o zagwarantowanie możliwości kontynuowania kształcenia 
kobietom, które przerwały naukę w związku z ciążą, połogiem, obowiązkami 
macierzyńskimi, i o dalszy rozwój różnorodnych form kształcenia ustawicznego 
dla kobiet. Dziewczętom i kobietom zapewniono dostęp na równych z chłopcami 
i mężczyznami zasadach do wszelkich pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edu-
kacji. Rozpoczęto wprowadzanie do szkolnych podręczników i podstaw progra-
mowych zasady równego statusu kobiet i mężczyzn. 

Rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji opiniujących podręczniki i programy 
szkolne zobowiązano do uwzględniania w swoich opiniach oceny stopnia prze-
strzegania zasady równego statusu kobiet i mężczyzn przez autorów podręczni-
ków i wytwórców środków dydaktycznych. Do szkolnych działań wprowadzono 
zajęcia i podręczniki z zakresu wiedzy o seksualności człowieka, zgodne ze współ-
czesną wiedzą medyczną. Rozpoczęto promowanie norm poprawności w kon-
tekście równego statusu kobiet i mężczyzn w języku publicznym, w programach 
i podręcznikach szkolnych. Także przy opracowywaniu programów doskonalenia 
nauczycieli oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli i pedagogów szkolnych 
włączano treści uwrażliwiające na problematykę równości płci. Rozpoczęto wspie-
ranie osób, instytucji i ośrodków naukowych zajmujących się naukowo problema-
tyką równego statusu kobiet i mężczyzn. 

Mimo tak szeroko zakrojonych działań antydyskryminacyjnych polskie pod-
ręczniki z początku XXI wieku niezmiennie zawierały jednak stereotypowe ujęcia 
społecznej roli kobiety i mężczyzny. 

Ochrona życia i zdrowia uczniów poprzez przeciwdziałanie 
patologiom i uzależnieniom

Umiejętność dbania o zdrowie fizyczne w Portugalii i francuskojęzycznej wspól-
nocie Belgii była traktowana jako jedna z kompetencji kluczowych. W Belgii 
kształtowano ją na lekcjach WF-u. W Portugalii była rozumiana jako podnoszenie 
jakości i promowanie prozdrowotnego stylu życia102. W całej UE można było za-
uważyć tendencję do zwiększania liczby godzin zajęć wychowania fizycznego, or-
ganizowania wyjazdów na „zielone szkoły” oraz promowania higienicznego trybu 
życia. Największym problemem w Europie, podobnie jak i w ówczesnej w Polsce, 
było jednak nasilające się zjawisko zagrożenia uzależnieniami (lekomania, palenie 

102 Kompetencje kluczowe…, s. 37.
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papierosów, używanie środków odurzających i spożywanie alkoholu przez dzie-
ci i młodzież), tworzenie się subkultur młodzieżowych, w których występowało 
zjawisko przestępczości nieletnich, oraz zjawisko narastającej agresji i frustracji. 

Jak pisze D. Dziewulak, zjawiska te zostały dostrzeżone po raz pierwszy 
u schyłku lat siedemdziesiątych i zostały uznane przez Światową Organizację 
Zdrowia, Wspólnotę Europejską i Radę Europy za kluczowy problem związany 
ze zdrowiem psychicznym i fizycznym młodego pokolenia. Rozpoczęto więc sy-
stematyczny monitoring tego zjawiska, a na szczeblu zarówno europejskim, jak 
i poszczególnych krajów członkowskich prowadzone były działania profilaktyczne 
i naprawcze.

W 2001 roku kraje OECD (do których należy również Polska) wydały rekordowe kwoty 
na ochronę zdrowia – średnio 8,4% wartości ich produktu krajowego brutto, o ponad 
0,3 punktu procentowego więcej niż w roku 2000. Są to dane pochodzące z raportu 
OECD Health Data 2003, analizującego sytuację w 30 krajach członkowskich. (...) 
Zmieniają się również czynniki ryzyka w ochronie zdrowia. W wielu krajach OECD 
udało się w ostatnich latach zmniejszyć spożycie wyrobów tytoniowych, choć jest 
to wciąż główna przyczyna przedwczesnych zgonów. W roku 2000 odsetek osób palą-
cych codziennie w krajach, takich jak Australia, Kanada, Szwecja i USA, spadł do 20 
z 32% w 1980 roku. Negatywnie wyróżnia się jedynie Grecja, w której w 2000 roku 
paliło 35% dorosłych103.

Oprócz tego w ramach ochrony zdrowia i życia uczniów w całej UE położono 
szczególny nacisk na wychowanie komunikacyjne, uczenie prawidłowego zacho-
wania się na drodze, zapobiegania wypadkom. Promowanie zdrowego stylu życia 
oraz edukacja ekologiczna wspierały realizację tego priorytetu. Powstał Program 
eZdrowie, którego celem była ponadgraniczna, lepsza i bardziej efektywna ochro-
na zdrowia Europejczyków oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. 

Polska szkoła podejmowała liczne działania mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie patologiom oraz ochronę życia i zdrowia uczniów. Instytucje 
odpowiedzialne za edukację i wychowanie dostrzegały, że „wśród różnorodnych 
przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu dzieci 
i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. (...) Picie alkoho-
lu czy odurzanie się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, 
przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przy-
czyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności 
popełniania przestępstw”104.

103 W. Żółcińska, Kosztowne zdrowie, http://www.cxo.pl/news/56766.html (dostęp: 1.01.2017).
104 Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia 

dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją w szczególności narkomanią, alkoholizmem i pro-
stytucją. Jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Prze-
stępczości wśród Dzieci i Młodzieży został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r.
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Opierając się na Ustawie z dnia 26 października 1982 roku O postępowaniu 
w sprawach nieletnich oraz na Zarządzeniu nr 590 Komendanta Głównego Policji 
z dn. 24 października 2003 r., policja mogła w sprawach osób nieletnich podej-
mować działania interwencyjne. Także szkoły mogły prowadzić takie działania 
na mocy Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szcze-
gółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i mło-
dzieży zagrożonych uzależnieniem. Rozporządzenie to zobowiązywało szkoły 
i placówki edukacyjne do opracowania strategii działań wychowawczych, zapobie-
gawczych i interwencyjnych oraz opracowania metod ich wdrażania. Zapobiega-
nie patologiom, uzależnieniom i działania profilaktyczne znajdowały swój wyraz 
w treściach lekcji wychowawczych, „zielonych szkołach”, projektach współpracy, 
odczytach, kampaniach informacyjnych, specjalistycznych publikacjach, szkole-
niach dla nauczycieli, pracowników oświatowych i rodziców. W Krakowie dużą 
popularnością cieszył się projekt Bezpieczny Kraków prowadzony przez policję we 
współpracy z psychologami, służbą zdrowia etc.

W zawiązku z zagrożeniem dystrybucją narkotyków na terenie szkół więk-
szość placówek edukacyjnych korzystała z profesjonalnych firm ochroniarskich 
lub elektronicznego monitoringu. 

Rządowy program „Profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowis-
ku nauczania i wychowania” sygnowany w 2004 roku miał na celu zapewnienie 
wszystkim uczniom szkół podstawowych (także 6-latkom), gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych wszelkiego typu (publicznych i niepublicznych) dostępności 
do profilaktycznej opieki zdrowotnej105.

W wyniku współpracy między administracją rządową, organizacjami poza-
rządowymi oraz Polskim Komitetem UNICEF i Biurem Rzecznika Praw Dziec ka 
powstał długofalowy Narodowy Plan Działań106 na Rzecz Dzieci 2004–2012 pod 
tytułem Polska dla Dzieci. 

Jednym z obszarów działania tego programu było promowanie zdrowego trybu 
życia: „aby wszystkie dzieci żyły w zdrowym środowisku, zapewniającym im naj-
wyższy poziom ochrony zdrowia, obejmujący w szczególności profilaktykę oraz 
ochronę przed chorobami epidemiologicznymi”107, kształtowanie właściwych po-
staw i zachowań wobec zagrożeń i chorób cywilizacyjnych, w tym uzależnień oraz 
HIV/AIDS. W programach szkolnych znajdowały się treści związane z wycho-
waniem do życia w rodzinie, międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna związana 
z edukacją prozdrowotną etc. Zwiększona do trzech godzin tygodniowo liczba 
lekcji wychowania fizycznego pozwalała wzmocnić organizm i przyzwyczaić ucz-
niów do systematycznych ćwiczeń, jak również promować higieniczny tryb życia, 

105 http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=737&ml=pl&mi=737&mx=0&mt=&m
y=737&ma=013506 (dostęp: 1.01.2008).

106 http://old.ko.poznan.pl/pub/ftp/Edukacja_zdrowotna/NARODOWY_PLAN_DZIALAN_
NA_RZECZ_DZIECI_2004-2012.pdf (dostęp: 1.01.2008).

107 http://old.ko.poznan.pl/pub/ftp/Edukacja_zdrowotna/NARODOWY_PLAN_DZIALAN_
NA_RZECZ_DZIECI_2004-2012.pdf (dostęp: 1.01.2008).
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aktywność fizyczną i różne dyscypliny sportu. W nauczaniu wczesnoszkolnym 
działania te przyjmowały wymiar promowania zdrowego trybu życia, rozwijania 
zainteresowań (szczególnie sportowych), dbania o bezpieczeństwo podczas zabaw 
i korzystania z urządzeń technicznych, poruszania się po ulicach, zapoznawania 
uczniów z zasadami ruchu drogowego etc. 

W każdym programie nauczania i w każdym zestawie podręczników dla klas 
I–III te treści były obecne. Nauczyciele organizowali zajęcia praktyczne w terenie, 
zapraszali na lekcje policjantów, pielęgniarki i inne osoby, które mogły wesprzeć 
ich działania. 

Problematyka edukacji ekologicznej była w polskich szkołach szeroko uwzględ-
niana. Szczególnie w klasach nauczania początkowego nauczyciele poświęcali jej 
wiele czasu. W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów znajdujemy przedmiot „edukacja ekologiczna”, którego głów-
nym celem było rozwijanie wrażliwości uczniów na problemy środowiska oraz 
ukazywanie im wpływu ludzkiej działalności na zmiany w przyrodzie, mechaniz-
mów i skutków niepożądanych tych zmian. 

Nauczyciele chętnie tworzyli autorskie programy nauczania, które promowały 
tę problematykę. Powstała seria podręczników przeznaczonych dla edukacji na pozio-
mie wczesnoszkolnym. Popularne „zielone szkoły”, szczególnie w klasach młodszych, 
służyły nie tylko wypoczynkowi dzieci na świeżym powietrzu, ale i edukacji ekolo-
gicznej oraz rozwijaniu wrażliwości uczniów na problemy lokalnego środowiska. 

Promowanie edukacji wielokulturowej i międzykulturowej 
oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią

Inicjatywą edukacyjną traktowaną w UE bardzo poważnie było promowanie edu-
kacji wielokulturowej i międzykulturowej oraz włączanie jej do programów szkol-
nych. Było to szczególnie widoczne w krajach, gdzie społeczeństwo wielokultu-
rowe stanowiło normę. W Belgii od lat osiemdziesiątych w szkołach działających 
na terenach zamieszkałych przez duże społeczności imigranckie organizowano 
specjalne zajęcia integrujące prowadzone przez specjalistycznie wykształconych 
nauczycieli. W Grecji z myślą o dzieciach imigrantów tworzono specjalne „klasy 
wprowadzające” i kształcenie wyrównawcze. W Irlandii przygotowywano dla nich 
blok działań ułatwiających kształcenie, na przykład związane z wykorzystaniem 
edukacji na odległość, przygotowywaniem i kształceniem „mobilnych nauczycie-
li”. Celem szkoły holenderskiej w odniesieniu do imigrantów było między innymi 
zmniejszanie przepaści między domem a szkołą, rozwijanie pozytywnego autowi-
zerunku, doskonalenie doradców szkolnych. W Niemczech interkulturowość rea-
lizowana była głównie poprzez wzmacnianie świadomości wspólnoty europejskiej 
i kształtowanie europejskiej tożsamości. Luksemburg, odnotowujący największy 
odsiew szkolny z powodu dużej liczby dzieci cudzoziemskich, wprowadził różne 
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środki wspomagania ich edukacji, na przykład naukę języka luksemburskiego 
od lat przedszkolnych, ścisłą współpracę z rodzicami, wyposażenie szkół w pomo-
ce audiowizualne, wprowadzenie klas przygotowawczych, organizowanie kształce-
nia dodatkowego, prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci w wieku 9–12 lat, 
naukę i odrabianie prac domowych pod nadzorem.

Wraz z przyjęciem w 1985 roku Układu w Schengen i zanikiem granic między-
państwowych nastąpił zwiększony ruch migracyjny ludności nie tylko w ramach 
społeczeństw państw członkowskich. Na teren Unii Europejskiej również zaczęli 
napływać mieszkańcy krajów pozaeuropejskich. Po fali reform edukacyjnych w la-
tach 1984–1994 edukacja międzykulturowa i wielokulturowa na stale zagościła 
w podręcznikach i programach szkolnych. Była skierowana nie tylko do cudzo-
ziemców, ale równie do dzieci lokalnych. 

Życie w wielokulturowym społeczeństwie wymagało tolerancyjnej i otwartej 
postawy wobec obcokrajowców, wiedzy na temat innych krajów, narodów, wyznań 
i kultur, jak również głębokiego poczucia własnej wartości i świadomości własnej 
tożsamości. Wymagało umiejętności demokratycznego podejmowania decyzji, re-
spektowania i poszanowania praw człowieka. Wśród ogólnych celów społeczno-
-emocjonalnych zawartych w programach nauczania w szkołach podstawowych 
w krajach UE można było zauważyć te dotyczące kwestii integracji międzynaro-
dowej i przygotowania do odpowiedzialności w dorosłym życiu zaangażowanym 
w procesy demokracji108. Zwracano uwagę na autonomię, odpowiedzialność, współ-
pracę i poszanowanie wartości demokratycznych. Program duński wzmacniał ro-
zumienie innych kultur i ich aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, 
świadomość praw i obowiązków w społeczeństwie charakteryzującym się demokra-
cją i wolnością. Niemcy promowały poszanowanie równości szans i nauczanie zro-
zumienia, tolerancji i odpowiedzialności. Program grecki propagował przyswojenie 
wartości moralnych, religijnych, humanitarnych, narodowych i innych, w Hiszpanii 
zaś jednym z celów edukacyjnych była solidarność i poszanowanie różnic. We Wło-
szech i Irlandii Północnej podkreślano refleksję służącą współpracy międzynarodo-
wej i zrozumieniu realiów europejskich i procesów integracyjnych. 

Edukacja międzykulturowa, wielokulturowa i jej wymiar europejski były obec-
ne w programach szkół UE. Zintegrowane z tradycyjnymi przedmiotami pojawia-
ły się na zajęciach interdyscyplinarnych, na wybranych przedmiotach lub w formie 
fakultetów. Niejednokrotnie przyjmowały wymiar wieloletnich projektów eduka-
cyjnych. Opierając się na zasadzie autonomii szkolnej, we Włoszech proponowano 
strategię nauczania bazującą na opracowywaniu lokalnych projektów szkolnych109  

108 Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej, Eurydice, Sieć Informacji 
o Edukacji w UE, Bruksela 1994, wyd. polskie, Krajowe Biuro Eurydice, IBE, Warszawa, s. 86.

109 Na przykład włoskie ministerstwo edukacji w roku szkolnym 2002/2003 z okazji Światowego 
Roku Wody ogłosiło XXXII konkurs narodowy pt. Woda, wspólne dobro ludzkości: element naturalny 
i kulturowy dla konstruowania obywatelstwa demokratycznego i spójności społecznej. Konkurs otwarty 
dla wszystkich miał na celu wzmocnienie doświadczeń edukacyjnych i dydaktycznych poprzez polep-
szenie relacji międzyludzkich i interkulturowych, wzmocnienie świadomości i pogłębienie interpretacji 
praw płynących z Deklaracji o Prawach Człowieka i Prawach Dziecka i Konwencji Europejskich poprzez 
wzmocnienie współpracy między społecznościami uczniowskimi w wymiarze ponadnarodowym. 
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promujących edukację międzykulturową110 i włączających w nie również społecz-
ność lokalną i środowiska emigranckie, na przykład rodziny uczniów. Włoskie 
zapisy prawne111 świadczyły o rozumieniu przez decydentów konieczności re-
definicji zadań edukacyjnych i wytworzenia nowej strategii wprowadzania zmian 
w zakresie życia politycznego, społecznego, lokalnego, międzynarodowego i idącej 
za tym konfrontacji międzykulturowych.

Uznając, że „wielokulturowość jest faktem, a międzykulturowość zadaniem 
i wyzwaniem edukacyjnym”112, należało określić kształt działań wychowawczo-dy-
daktycznych, które za każdym razem mogłyby dostosowywać się do specyfiki ucz-
niowskiej grupy, lokalnego środowiska, możliwości działania konkretnej szkoły 
i kompetencji jej nauczycieli. Oczekiwano więc, że szkoła na poziomie intelektu-
alnym, kulturowym, religijnym, etycznym i psychologicznym wyposaży uczniów 
w nowe narzędzia do walki ze stereotypami, które od lat powodowały konflikty 
i oddalały nadzieję na utrzymanie pokoju. W szkołach, które przez stulecia ba-
zowały na pielęgnowaniu własnej kultury, dostrzeżono konieczność włączenia 
do edukacji nowych treści w celu wytworzenia równowagi między tożsamością 
narodową, tożsamością europejską i ponadnarodową. Ta świadomość spowodo-
wała włączenie do treści nauczania nie tylko informacji o innych narodach i kul-
turach, ale i redefinicji pojęcia wroga i przyjaciela, efektu przenikania się kultur, 
dostrzegania niepowtarzalnego bogactwa kulturowego Europy, a co za tym idzie – 
świadomości wzbogacania się własnej kultury. 

Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa nie zależała od obecności dzie-
ci imigrantów w szkole, choć z roku na rok cudzoziemcy coraz częściej pojawiali 
się w europejskich klasach. Pluralizm kulturowy występujący w zapisach prawnych 
od lat siedemdziesiątych był pierwotnie zwrócony na demonstrowanie różnic po-
między krajami. W kolejnych latach położono nacisk na poszukiwanie podobieństw 
i wspólnych cech oraz wartości. Było to tym istotniejsze, że od lat siedemdziesiątych 
w bogatych krajach UE, tak jak we Włoszech, obserwowano zwiększony napływ cu-
dzoziemców, w tym uczniów z krajów pozaeuropejskich. W wymiarze szkolnej edu-
kacji dbano o zbudowanie solidnych podstaw własnej, osobistej identyfikacji ucznia 
i świadomości własnej tożsamości. Dopiero na tej podstawie podejmowano próby 
transmisji kulturowej. Być może dlatego tak wielką wagę przywiązywano do eduka-
cji regionalnej i kształtowania regionalnej tożsamości. 

110 Circolare Ministeriale 26.07.1990, n. 205 La scuola dell’obbligo per gli alunni stranieri. L’edu-
cazione interculturale oraz Circolare Ministeriale 2.03.1994, n. 73 Dialogo interculturale e convivenza 
democratica: impegno progettuale della scuola.

111 Circolare Ministeriale 28 aprile 1992, n. 122; consoglio nazionale P.I. 23 aprole 1992, 
prot. n. 3645 – wyjaśnienia związane z edukacją interkulturową w szkołach; C.M. 8 settembre 
1989, C.M. 27 luglio 1990 n. 205 – wskazówki dotyczące uczniów obcokrajowców, C.M. 2 agosto 
1991, n. 240 – włączenie do programów edukacji o prawach człowieka i wychowania dla pokoju, 
C.M. 20 febbraio 1992, n. 47 – współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczniów. 

112 J. Nikitorowicz, Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokratyzacji i inte
gracji europejskiej [w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, 
M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 1999, s. 25.
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Włoskie ministerstwo edukacji opracowało szczegółowy raport monitorujący 
edukację dzieci cudzoziemskich113. W latach 1993–2003 liczba dzieci cudzoziem-
skich we włoskich szkołach zwiększyła się o ponad 200 000 osób. W tym zestawie-
niu najliczniejszą grupę (2,96% całej populacji uczniowskiej) stanowili obywatele 
Albanii, Maroka i byłej Jugosławii. W odpowiedzi na taką sytuację społeczną we 
Włoszech powstały zapisy prawne regulujące proces kształcenia oraz wychowania 
obcokrajowców i wspierające projekty działań lokalnych w zakresie nauczania ję-
zyka włoskiego oraz wzmacniania nauczania języka i kultury kraju pochodzenia, 
włączania uczniów cudzoziemskich do systemu powszechnego kształcenia114. Dla 
porównania w Hiszpanii populacja obcokrajowców (definiowanych jako osoby 
nieposiadające obywatelstwa hiszpańskiego, osoby o podwójnym obywatelstwie 
oraz oczekujące na otrzymanie hiszpańskiego obywatelstwa) była procentowo nie-
mal identyczna jak we Włoszech (2,95%), z czego zdecydowana większość to oby-
watele Ameryki Południowej (74 940 uczniów) i Afryki (48 239 uczniów), a je-
dynie 31 455 osób pochodziło z innych krajów Unii Europejskiej. W Niemczech 
w 2001 roku liczba uczniów cudzoziemskich przybliżyła się znacznie do miliona, 
z czego 65% osób pochodziło z krajów europejskich, ale niewchodzących wówczas 
w skład UE. Stanowili oni 9,7% populacji uczniowskiej. Niemal połowę wszystkich 
obcokrajowców stanowiły dzieci z obywatelstwem tureckim, w dalszej kolejno-
ści obywatele Włoch, Serbii i Czarnogóry. We Francji w roku 2000 obcokrajowcy 
w liczbie 652 000 stanowili 6% populacji uczniowskiej. Dominującą narodowością 
byli Algierczycy, Marokańczycy i Turcy. W Wielkiej Brytanii natomiast według 
spisu szkolnego w roku 2003 było około 920 000 obcokrajowców (508 000 w szko-
łach podstawowych i 412 000 w szkołach średnich), co stanowiło 14% wszystkich 
uczniów na tych szczeblach edukacyjnych. 

Literatura przedmiotu wskazuje, że do roku 2004 od nauczycieli w Polsce 
oczekiwano, by byli kompetentni w takich obszarach, jak: „wrażliwość i otwarcie 
wypływające z autentycznej troski o innych; świadome (mądre) postawy i zacho-
wania w wielokulturowej klasie powstałe na skutek zapoznania się z różnicami ję-
zykowymi i kulturowymi pomiędzy uczniami; umiejętność nauczania języka oraz 
zdolność ułatwiania nauki języka i wrażliwości językowej, a tym samym umożli-
wienie efektywnej komunikacji w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie szkol-
nej; umiejętność tworzenia i kierowania grupkami uczniowskimi, by w ten spo-
sób zachęcać uczniów do międzykulturowego poznania; wiedza międzykulturowa 
przejawiająca się świadomością europejską (European Avareness), a prowadzącą 
do powstania kultury pokoju w wielokulturowej Europie”115.

113 Alunni con Cittadinanza non Italiana. Scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002–2003, 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Servizio per l’Automazione Informatica 
e l’Innovazione Tecnologica, 2003.

114 Circolare Ministeriale C.M. 8.09.1989, n. 301 Inserimento degli stranieri nella scuola dell’ob-
bligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio.

115 W. Tulasiewicz, Przygotowanie nauczyciela do pracy w wielokulturowym społeczeństwie 
[w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym…, s. 47.
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Powstawały podręczniki i programy wspomagające wdrażanie do polskich 
szkół problematyki dotyczącej tolerancji. Jednakże nie cieszyła się ona szczegól-
nym zainteresowaniem pedagogów. Polskie podręczniki edukacji wczesnoszkol-
nej nie obejmowały tych zagadnień, a ich bohaterami nie były dzieci o różnym 
kolorze skóry, pochodzące z innych kultur (europejskich bądź pozaeuropejskich). 
W treściach czytanek i ilustracjach w podręcznikach nie było odniesień do innych 
tradycji i świąt niż katolickie; brakowało odniesień do wielokulturowej tradycji 
miejsca zamieszkania uczniów i do społeczności lokalnej – nie pojawiały się one 
ani w kontekście historycznym (choć powszechnie wiadomo, że przedwojenne 
polskie ziemie miały charakter wielokulturowy, szczególnie ziemie pogranicza, 
i były zachowane ślady tej wielokulturowości w postaci literatury, architektu-
ry i elementów lokalnych tradycji), ani w kontekście współczesnym (obecność cu-
dzoziemców, zagranicznych firm, efektów unijnych dotacji). Nieobecność dzieci 
cudzoziemskich w polskich szkołach nie ułatwiała edukacji dla tolerancji i prze-
ciwdziałania ksenofobii. Niestety wciąż istniejące w ówczesnym życiu społecznym 
stereotypy narodowe powodowały, że polskie dzieci nieustannie przejawiały za-
chowania nieprzyjazne wobec wszelkich „inności”. W zakresie edukacji wielo- 
i międzykulturowej, jak również edukacji dla tolerancji w polskim szkolnictwie 
było zatem sporo do zrobienia. 

Promowanie edukacji permanentnej i wdrażanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
do edukacji i kształcenia otwartego

Władze Unii Europejskiej rok 1996 ogłosiły Europejskim Rokiem Edukacji Usta-
wicznej. Była to okazja do podsumowań, badań, analiz i wzmocnienia działań in-
nowacyjnych. Pierwsze działania w zakresie promowania edukacji ustawicznej116 
zostały zapoczątkowane w 1970 roku przez Paula Lengranda, który na konferencji 
UNESCO przedstawił raport Wprowadzenie do koncepcji uczenia się przez całe 
życie. Dwa lata później Komisja UNESCO wydała dokument Uczyć się, aby być. 
Świat edukacji dziś i jutro (Learning to Be. The World of Education Today and To
morrow). W 1973 roku OECD opublikowała raport Kształcenie powrotne: strategia 
uczenia się przez całe życie (Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning), 
którego założeniem było zwrócenie uwagi na powiązanie kształcenia dorosłych 
z przemianami gospodarczymi, konkurencyjnością firm i promocją zatrudnienia. 

W Lizbonie Rada Europejska za jedną z najważniejszych dziedzin polity-
ki edukacyjnej uznała kształcenie ustawiczne (lifelong learning) oraz edukację 

116 Uczenie się przez cale życie: Rola systemów edukacji w państwach członkowskich UE. Przegląd sytu
acji w poszczególnych krajach, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2002.
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na odległość (eLearning). Skutkiem tego było opublikowanie przez Komisję 
Europejską w listo padzie 2001 roku komunikatu Ku Europie urzeczywistniającej 
kształcenie ustawiczne (Making a European Area of Lifelong Learning Reality117), 
w którym zawarto propozycje szczegółowych działań zmierzających do rozwoju 
społeczeństwa opartego na wiedzy. Z kolei w czerwcu 2002 roku Rada przyjęła 
dwie uchwały: w sprawie kształcenia ustawicznego118 oraz w sprawie umiejętno-
ści i mobilności119. Komisja Europejska opublikowała również kilka dokumen-
tów120, w których podkreśliła wagę kształcenia permanentnego i zwróciła uwagę 
na szczególną rolę kształcenia otwartego i kształcenia na odległość, zwiększanie 
szans zatrudnienia obywateli poprzez doskonalenie ich umiejętności, poszerza-
nie wiedzy i zdobywanie nowych kompetencji, rozwój i modernizację kształcenia 
ustawicznego, ułatwienie dostępu do edukacji, zwiększanie drożności systemów 
edukacyjnych, podnoszenie jakości w edukacji i rozwijanie oferty szkoleniowej 
dla dorosłych, współpracy międzynarodowej i wspieranie działań towarzyszą-
cych umożliwiających dorosłym łączenie edukacji, pracy zawodowej i obowiąz-
ków rodzinnych.

Dania i Portugalia położyły szczególny nacisk na opracowywanie specyficz-
nych metod nauczania. Austria, Dania, Niemcy i Szwecja rozpoczęły wdraża-
nie elastycznej formy kształcenia i stosowanie metody wsparcia w postaci ur-
lopów szkoleniowych i pomocy materialnej. Anglia, Walia, Irlandia Północna 
i Dania oferowały kursy doskonalące, wykorzystujące nowoczesne technologie. 
Dania i Szwecja wprowadziły specjalne kursy dla osób o niskich kwalifikacjach 
zawodowych, w tym również, tak jak w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, kur-
sy czytania, pisania i liczenia. We Włoszech w roku 1996 została wprowadzona 
polityka uczenia się przez całe życie oparta na formalnych przepisach i włączona 
do działalności instytucji edukacyjnych. Celami strategicznymi polityki kształce-
nia dorosłych było rozszerzenie oferty edukacyjnej dla wszystkich grup społecz-
nych i wiekowych, wspieranie integracji i mobilności społecznej na rynku pracy, 
zwiększenie autonomii i lepsza koordynacja działań obecnych na włoskim rynku 
instytucji edukacyjnych. Realizację tych założeń ułatwiło wprowadzenie specjal-
nych świadczeń pieniężnych (buoni studio), stypendiów i dotacji na kształcenie 
(assegni di studio), jak również gwarantowanych pożyczek (prestiti d’onore), urlo-
pów szkoleniowych (permessi di studio) oraz likwidacja barier w dostępie do wy-
kształcenia – na przykład ograniczeń czasowych.

117 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF (dostęp: 
1.01.2005).

118 Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, 2002/C 162/01.
119 Council Resolution of 3 June 2002 on skills and mobility, 2002/C 163/01.
120 Memorandum w sprawie szkolnictwa wyższego we Wspólnocie Europejskiej (Memorandum 

on Higher Education in the European Community), Memorandum w sprawie kształcenia otwartego 
i na odległość we Wspólnocie Europejskiej (Memorandum on Open Distance Learning in the Euro-
pean Community), Biała Księga. Nauczanie i uczenie się – ku uczącemu się społeczeństwu (Teaching 
and Learning – Towards the Learning Society).
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Realizacja tego priorytetu w polskich warunkach była wyznaczana przez czyn-
niki demograficzne – zmniejszająca się liczba urodzeń, wzrost liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym; zdrowotne – wydłużanie czasu życia ludzi, wspomaganie ich 
dobrej kondycji psychicznej i fizycznej; gospodarcze – rosnąca liczba bezrobot-
nych, słabo rozwinięty rynek usługowy, ale i postęp naukowo-techniczny oraz 
zmiana struktury zatrudnienia; edukacyjne – wzrastające zagrożenie wyklucze-
nia społecznego osób relatywnie gorzej wykształconych i zróżnicowanie w dostę-
pie do wykształcenia, jak również wzrost aspiracji edukacyjnych społeczeństwa. 
W roku 2003 polskie Ministerstwo Edukacji opublikowało broszurę, w której 
możemy przeczytać, że „celem strategicznym rozwoju procesu kształcenia usta-
wicznego i uczenia się w ciągu całego życia jest wspomaganie i ukierunkowanie 
rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka. 
Sprzyjać to będzie wzrostowi konkurencyjności, poprawie organizacji pracy i two-
rzeniu podstaw rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”121. Koncepcja uczenia 
się przez całe życie bazująca na wcześniejszej idei kształcenia ustawicznego w kon-
tekście budowania społeczeństwa opartego na wiedzy w realiach gospodarki glo-
balnej podkreślała konieczność zapewnienia możliwości kształcenia „wszystkim – 
osobom dorosłym, pracującym i bezrobotnym, które muszą przekwalifikować się 
lub podnieść swoje kwalifikacje”122. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na rok 2004 zaplanowało diagnozę 
stanu formalnej i nieformalnej edukacji ustawicznej. Rozpoczęto opracowywa-
nie podstaw prawnych zapewniających przepływ między kształceniem szkolnym 
a pozaszkolnym i wdrażanie programów lokalnych do usuwania barier w dostępie 
do edukacji. Odbyły się liczne konferencje poświęcone tej tematyce123. 

Zwrócono szczególną uwagę na inwestowanie w zasoby ludzkie, dzięki czemu 
można było oczekiwać wzrostu kompetencji, podniesienia poziomu wykształce-
nia i wzbogacenia umiejętności pracowników. Popularyzacja edukacji ustawicz-
nej odbywała się poprzez promowanie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego 
opartego na podbudowie edukacji szkolnej. „Już obecnie szkoła nie jest jedynym 
miejscem zdobywania wiedzy, a staje się coraz bardziej instytucją uczącą, jak 
się uczyć. (...) Szeroko rozumiane rozwijanie kultury kształcenia, oparte na ety-
ce i kulturze ogólnej, sprzyjać będzie wzrostowi wartości motywacji uczenia się, 
wszechstronnemu rozwojowi osobowości oraz kształtowaniu aktywnych postaw 
obywatelskich i spójności społecznej”124.

W zakresie wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych do eduka-
cji, w tym także edukacji permanentnej i kształcenia otwartego w ramach strate-
gii informatyzacji RP, utworzono program ePolska125. Jako cele główne przyjęto: 

121 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, MENiS, Warszawa 2003, s. 10.
122 Ibid., s. 3.
123 8 grudnia 2004 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Doświadczać uczenia”, http://www.

animacja.kulturalna.us.edu.pl/biblioteka/edukacja-nieformalna.pdf (dostęp: 1.01.2006).
124 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego…, s. 23.
125 http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/files/pozytek/e_Polska_2004_06.pdf (dostęp: 1.01.2007).
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kształtowanie od najwcześniejszych lat umiejętności posługiwania się kompute-
rem i doprowadzenie do stanu, gdy absolwent szkoły średniej będzie mógł czerpać 
korzyści z posługiwania się Internetem; zapobieganie wykluczeniu informacyjne-
mu; wspieranie programów szkoleń komputerowych dla dorosłych, w tym szkoleń 
dla bezrobotnych.

Kształtowanie nowego wizerunku nauczyciela oraz nowego 
ideału wychowawczego

W wyniku procesu integracyjnego w Europie, zachodzących przemian w polity-
kach oświatowych oraz funkcjonowaniu szkół, procesu budowania społeczeństwa 
obywatelskiego, nowych zadań, jakie miała do wykonania szkoła, zmieniły się rola 
nauczyciela i oczekiwania społeczne, jakie były mu stawiane. Wymagano, aby na-
uczyciel miał wykształcenie na poziomie wyższym. Kształcenie zawodowe i prak-
tyczne prowadzone było albo równolegle z kształceniem ogólnym, albo w formie 
studiów podyplomowych126. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w większości 
krajów UE było obowiązkowe. Mogło ono, tak jak to miało to miejsce w Grecji, 
służyć odświeżeniu i zaktualizowaniu przygotowania praktycznego i teoretycznego, 
dostosowaniu metod nauczania do aktualnych praktyk edukacyjnych (dla nauczy-
cieli przed rozpoczęciem pracy). Mogło przybrać formę szkoleń okresowych w celu 
zapoznania z najnowszymi zmianami programowymi i metodami nauczania lub 
specjalnych krótkich i intensywnych kursów bądź seminariów fakultatywnych 
związanych z reformami i innowacjami edukacyjnymi. W Danii edukacja usta-
wiczna nie była obowiązkowa, ale prawie wszyscy nauczyciele brali w niej udział. 

Od nauczycieli w całej Unii wymagano posiadania zróżnicowanych kompe-
tencji merytorycznych (np. w zakresie nauczania dwóch lub więcej przedmiotów 
szkolnych), umiejętności pracy w zespole, plastyczności myślenia i działania, 
przystosowywania się do nowych sytuacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
świadomości zachodzących procesów społecznych, gospodarczych, politycznych 
i włączania tej problematyki do programów nauczania. „Jak podkreślają eksperci 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OCDE), coraz powszechniej 
oczekuje się od nauczycieli uczestnictwa w rozwiązywaniu całej gamy problemów 
ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, a jednocześnie, ilekroć te problemy 
dają znać o sobie, otwarcie zarzuca się nauczycielom i szkole, iż nie spełnili pokła-
danych w nich nadziei”127.

Współczesny nauczyciel miał wykazywać cechy, które umożliwiłyby mu nowo-
czesne nauczanie: być twórczy, poszukujący i innowacyjny, co oznaczało również, 

126 Dekada reform w kształceniu obowiązkowym w UE (1984–1994), Eurydice, Warszawa 1999.
127 W. Rabczuk, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej…, s. 43.
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że wiedza i umiejętności merytoryczne i metodyczne zdobyte w czasie kształce-
nia zawodowego powinny były być jedynie punktem wyjścia do ciągłego samo-
kształcenia i samodoskonalenia. „Kompetencje” i „profesjonalizm” – słowa robiące 
zawrotną karierę – były także ważnym komponentem cech dobrego nauczyciela. 
Merytoryczna doskonałość oznaczała nie tylko znajomość wąskospecjalistyczne-
go zakresu wiedzy wykładanego w szkole przedmiotu, ale także umiejętność swo-
bodnego poruszania się w obszarze europejskiego kanonu kulturowego (literatura, 
sztuka, muzyka, historia), orientowanie się w sprawach mniejszości narodowych, 
etnicznych i religijnych, znajomość współczesnych problemów (politycznych, eko-
nomicznych, społecznych, ekologicznych) dotyczących świata i Europy jako cało-
ści. Zwracało się uwagę, by nauczyciel był człowiekiem otwartym i tolerancyjnym, 
aby umiał tę tolerancję kształtować u innych. Powinien mieć poczucie własnej war-
tości, być niezależny intelektualnie, umieć prezentować i bronić swoich racji, nie 
ulegać autorytetom. Powinien stosować w praktyce szkolnej demokratyczne sposo-
by kierowania ludźmi, respektować prawa człowieka, prawa dziecka i prawa ucznia. 
Było korzystne, gdy znał teorie nowoczesnego zarządzania, bo – choć na małą skalę 
(klasy szkolnej) – to zarządzał on zespołem uczniowskim, rodziców, współpraco-
wał z innymi nauczycielami, uczestniczył w procesie zarządzania szkołą. 

W polskich warunkach definicję nauczyciela określała Karta Nauczyciela, 
zgodnie z którą:

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własne-
go rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież 
w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w at-
mosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie 
u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przy-
jaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów128.

Wymagano zatem od niego nie tylko bogatej i głębokiej wiedzy merytorycz-
nej z zakresu wykładanego przedmiotu, ale także kompetencji socjologicznych 
i psychologicznych oraz wzorowych postaw moralnych. W ustawie czytamy da-
lej, że polski nauczyciel „posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygoto-
waniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmu-
je pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; przestrzega 
podstawowych zasad moralnych; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wy-
konywania zawodu”129. Kryteria awansu zawodowego nauczyciela skłaniały go 
do permanentnej edukacji, doskonalenia umiejętności i podnoszenia swoich 
kompetencji. 

128 Karta Nauczyciela, rozdział 2, art. 6, Ustawa z dn. 26.01.1982, z późniejszymi zmianami, Za-
łącznik do Obwieszczenia MENiS z dn. 29.05.2003, poz. 1112. 

129 Ibid., rozdział 3, art. 9.
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W ustawach i rozporządzeniach ministerialnych można było znaleźć wymaga-
nia wobec nauczycieli nakierowane na samokształcenie, podnoszenie kompetencji 
zawodowych i stosowanie w nauczaniu technologii komputerowej i informacyj-
nej, jak również współpracy z samorządami. 

Podkreślano podmiotowość jako czynnik warunkujący proces nauczania i do-
brą relację uczeń–nauczyciel. „Powinnością nauczyciela jest więc dbałość o to, 
by spontaniczna motywacja poznawcza ucznia nie została zaprzepaszczona, lecz 
aby rozwijała się i przekształcała w tej fazie nauczania w motywację świadomą. 
(...) Współczesny nauczyciel, a szczególnie nauczyciel klas początkowych, z racji 
współdziałania z osobowościami o szczególnej wrażliwości i plastyczności, podej-
mując obowiązki zawodowe, bierze na siebie olbrzymią odpowiedzialność (...) – 
uczestniczy w procesie tworzenia Osoby”130. 

Mimo obiecujących zapisów prawnych polska rzeczywistość edukacyjna 
w wielu aspektach była jeszcze daleka od ideału131. Wciąż aktualne było zjawisko 
negatywnej selekcji do zawodu nauczyciela, która nie dawała szans na podnie-
sienie prestiżu i autowizerunku tej grupy zawodowej. Tocząca się żywa dyskusja 
nad koniecznością intensyfikacji zmian w edukacji, tworzone założenia, przepisy 
prawne, poszukiwanie form udoskonalenia kształcenia nauczycieli dawały jed-
nak świadectwo, że kierunek działań w polskiej edukacji nie odbiegał od euro-
pejskich standardów. 

W związku z integrowaniem się Europy i zmianami zachodzącymi w szkole 
pod wpływem tego nieustającego procesu, na podstawie dążenia do wychowania 
dla pokoju kształtował się nowy europejski ideał wychowania. 

Takim ideałem był dobrze, czyli wszechstronnie wykształcony człowiek, posia-
dający europejskie kompetencje, wdrożony do kształcenia i samokształcenia usta-
wicznego, umiejący elastycznie dostosować się do zmieniających się warunków, 
wykazujący umiejętność prezentowania, dyskutowania i obrony własnego zdania 
i argumentowania własnego stanowiska, opierający się autorytetom, posiadają-
cy silne poczucie własnej wartości, świadomość własnej tożsamości (w szerokim 
ujęciu tego słowa – tożsamości narodowej, religijnej, grupowej, rodzinnej), od-
powiedzialny za siebie i powierzonych jego opiece ludzi. Zgodnie z Konwencją 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności powinien był odznaczać się tolerancją 
wobec szeroko pojętych „inności”, a także żyć i działać w duchu podtrzymania 
i rozwoju pokoju na świecie. Znajomość języków obcych umożliwiająca mu swo-
bodne poruszanie się po Europie miała sprzyjać nawiązywaniu międzynarodo-
wych przyjaźni, a znajomość innych (poza narodową) kultur i krajów powinna 
była zapobiegać tworzeniu się ksenofobicznej postawy wobec „obcych”. 

130 A. Minczanowska, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w dobie współczesnych przemian edu
kacyjnych [w:] Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, red. 
W. Korzeniowska, Impuls, Kraków 2002, s. 189.

131 Por. A. Nalaskowski, Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 1977.
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W SYSTEMIE 
KSZTAŁCENIA SZKOLNEGO

Edukacja wczesnoszkolna w niemal wszystkich systemach edukacyjnych UE jest 
pierwszym etapem tak zwanego obowiązku szkolnego i najczęściej stanowi wyod-
rębniony „moduł edukacyjny” szkoły podstawowej (primary school, scuola prima
ria), zwanej niekiedy w Europie także szkołą elementarną (scuola elementare). Jest 
to uwarunkowane specyfiką rozwojową dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz 
jego szczególną sytuacją społeczną – funkcjonowaniem w roli ucznia. Okres eduka-
cji wczesnoszkolnej jest swoistym łącznikiem między wychowaniem domowym lub 
przedszkolnym, czyli okresem dziecięcej zabawy i beztroski, a wchodzeniem w wiek 
młodzieńczy i dorosłość. Jest pierwszym stopniem obowiązku szkolnego, pierw-
szym krokiem w dorosłe życie. Takie podejście do edukacji wczesnoszkolnej nakłada 
na nią szczególną odpowiedzialność, bo choć proces edukacyjny w młodszym wieku 
szkolnym ma charakter propedeutyczny, to zarazem stanowi podstawę kompetencji 
kształtowanych w starszych klasach, przygotowuje dziecko do permanentnej edu-
kacji, wdraża je do samodzielnego ucznia się, rozwija zainteresowania i zdolności. 

Okres rozpoczynania systematycznej edukacji szkolnej z formalnego punk-
tu widzenia przypadał w państwach Unii Europejskiej między 4. (np. w Wielkiej 
Brytanii) a 7. rokiem życia dziecka (np. w Finlandii, Danii, na Litwie czy do nie-
dawna w Polsce). Nie oznaczało to jednak, że czterolatki podejmowały takie same 
obowiązki edukacyjne jak siedmiolatki. Wczesne rozpoczynanie obowiązku szkol-
nego uzależnione było od polityki edukacyjnej poszczególnych państw, jednakże 
metody i formy nauczania były do siebie zbliżone w poszczególnych grupach wie-
kowych. Oparte na zabawie zdążały do usamodzielnienia dziecka i wspomagania 
jego rozwoju. Organizacja nauczania dla uczniów w młodszym wieku szkolnym 
była w Europie zróżnicowana także pod względem czasu jej trwania, zarówno 
w wymiarze tygodniowym, rocznym, jak i czasie trwania „godziny lekcyjnej”. Naj-
częściej tydzień szkolny składał się z 5 dni nauki, choć dniem wolnym od pracy nie 
zawsze była sobota132. „Godzina lekcyjna” trwała 20 minut (np. Irlandia), 45 minut 

132 We Francji jest to środa. 
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(np. Dania, Grecja, Polska), 50 minut (np. Austria, Belgia), 60 minut (np. Włochy, 
Grecja, Francja, Portugalia). W rocznym wymiarze czas szkolnej nauki (w grupie 
siedmiolatków) wahał się od 377 godzin na Litwie do 936 w Luksemburgu133. 

W Polsce edukacja wczesnoszkolna, nazywana nauczaniem zintegrowanym, 
stanowiła pierwszy etap obowiązku szkolnego. Była wydzielona w osobny etap 
edukacyjny i od roku 2004 obejmowała dzieci w wieku 6–10 lat134. Etap ten mieścił 
się w strukturze jednolitej szkoły podstawowej i choć nie był wydzielony jako od-
rębny etap nauczania, po którym następują egzaminy progowe, to metodyka oraz 
organizacja nauczania wyodrębniały go wyraźnie z całości strukturalnej i meryto-
rycznej szkoły podstawowej. 

W polskich klasach 0 oraz I–III, podobnie jak w większości szkół europejskich, 
funkcję wiodącą pełnił jeden nauczyciel, który prowadził znaczną liczbę lekcji. 
Jego praca uzupełniana była zajęciami specjalistycznymi (informatyka, języki 
obce, religia) prowadzonymi przez innych nauczycieli, jednakże z uwagi na zinte-
growany charakter nauczania wczesnoszkolnego nauczyciel wychowawca prowa-
dził większość zajęć i spędzał z uczniami najwięcej czasu. 

W Polsce, podobnie jak w niektórych krajach Europy (np.  we Włoszech), 
z uwagi na zintegrowany charakter „lekcji” czas trwania poszczególnych zajęć był 
elastyczny. Rezygnacja z klasowo-lekcyjnego systemu nauczania dawała nauczy-
cielom możliwość dostosowania tempa i zakresu pracy do możliwości uczniów 
i lokalnych warunków działania szkoły. 

Podstawową formą aktywności dziecka w młodszym wieku szkolnym jest 
jego własna aktywność o charakterze czynnościowym i sytuacyjnym uzależnio-
na od indywidualnego doświadczenia. Aktywność ta, określana przez Barbarę 
Wilgocką-Okoń jako gotowość szkolna, kształtuje się w procesie współdziałania 
aktywności dziecka i aktywności dorosłych, którzy tworzą dziecku odpowiednie 
warunki do uczenia się135. Myślenie dziecka ma charakter konkretno-obrazowy 
i praktyczny, oparty na kształtowaniu się i doskonaleniu operacji myślowych 
za pomocą manipulacji przedmiotami lub wyobrażeniami konkretnych przed-
miotów. W tym wieku uczeń nie potrafi długo skupić uwagi, która ma głównie 
charakter mimowolny i pobudzana jest aktualnymi wydarzeniami. W tym okresie 
rozwojowym dziecko postrzega świat całościowo, i choć wyodrębnia z tej całości 
poszczególne elementy, to, jak podkreśla Ryszard Więckowski136, poznanie cało-
ściowe dominuje nad fragmentarycznym. Jak piszą Maria Przetacznikowa i Gra-
żyna Makiełło-Jarża, w młodszym wieku szkolnym, gdy dziecko po raz pierwszy 
przychodzi do szkoły, poznaje świat czynnościowo poprzez własną aktywność 

133 Opracowano na podstawie danych zawartych w: Kluczowe dane o edukacji w Europie 
1999–2000…

134 Do roku 2004 edukacja wczesnoszkolna trwała trzy lata i obejmowała uczniów w wieku 7–10 
lat. Poprzedzona była nieobowiązkową „zerówką” prowadzoną na terenie szkół lub przedszkoli. 

135 B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 
Warszawa 2003.

136 R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, WSIP, Warszawa, 1993, s. 28.
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i zdobywanie własnych doświadczeń. Jego myślenie ma charakter konkretno-
-obrazowy, a z biegiem czasu nabywa cech myślenia abstrakcyjnego. Dziecko nie 
potrafi zbyt długo skupiać się na jednym zadaniu, nuży się i szybko męczy, a pro-
cesy pobudzania dominujące nad procesami hamowania wzmagają psychorucho-
wą aktywność ucznia. Uwaga mimowolna skupia się głównie na tych sprawach, 
które wydają mu się interesujące. Wraz z upływem czasu i nabywaniem szkolne-
go doświadczenia wzmacnia się rozwój uwagi dowolnej, która pozwala uczniowi 
na świadome koncentrowanie się na treściach lekcji, podtrzymywanie aktywności 
przy nużących zadaniach (pisanie, liczenie etc.). Pamięć dziecka w wieku wczesno-
szkolnym rozwija się stopniowo i umożliwia mu zapamiętywanie i odtwarzanie 
zapamiętanych treści. Zaczyna rozwijać się pamięć logiczna, coraz większa jest jej 
trwałość, szybkość i pojemność, która pozwala na rozumienie związków rzeczo-
wych i logicznych137. 

Edukacja wczesnoszkolna oraz przemiany w niej zachodzące mają ogromne 
znaczenie dla dziecka i dla jego życia w dorosłym wieku. Psychika dziecka w tym 
okresie jest bardzo plastyczna i podatna na wpływy oraz oddziaływania pedago-
giczne. To okres kształtowania się tożsamości, tworzenia obrazu świata i poszu-
kiwania w nim własnego miejsca. W pierwszych latach szkolnego życia ustala 
się hierarchia wartości. Jest to czas przygotowywania się do początku dorastania. 
Umiejętności i wiedza nabyte w tym okresie, podobnie jak ukształtowane postawy, 
utrwalone lub powstałe stereotypy, wywierają często znaczący wpływ na sposób 
widzenia świata w dorosłym życiu. 

Zadaniem edukacji wczesnoszkolnej jest zatem nie tylko przekazanie podsta-
wowych wiadomości i umiejętności: pisania, czytania czy liczenia. Jest to także 
czas na propedeutyczne wprowadzanie treści z zakresu historii, geografii, przyro-
dy, najnowszych osiągnięć techniki; na zapoznanie dziecka z otaczającym je świa-
tem przyrody i światem symboli, kulturą, życiem społecznym, zasadami współ-
życia w grupie, co wespół z równolegle prowadzonym procesem wychowania daje 
solidne podstawy do kształtowania sposobu widzenia świata i rozumienia zacho-
dzących w nim procesów.

Jak pisze Barbara Wojciechowska-Charlak: 

Rozwój społeczny dzieci i stopniowe wprowadzanie w środowisko szkolne dokonuje się 
przez wdrażanie ich do pełnienia coraz bardziej złożonych ról społecznych. Dzięki nim 
dzieci nabywają umiejętności uczestniczenia w różnorodnych sytuacjach szkolnych, 
uczą się sprawnie wypełniać polecenia nauczyciela, uczą się współżycia i współdziała-
nia w grupie zgodnie z przyjętymi w niej normami, (...) uczą się samodzielnie myśleć, 
podejmować decyzje, przejmując poglądy i wartości oraz formy zachowań akceptowa-
ne społecznie138. 

137 M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa, WSiP, Warszawa 1979. 
138 B. Wojciechowska-Charlak, Sytuacja wychowawcza uczniów klas początkowych [w:] Sytuacja 

szkolna uczniów klas początkowych 1979–1990, red. M. Cackowska, UMCS, Lublin 1991, s. 23.
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Joanna Grochulska stwierdza natomiast, że „rozwój społeczny dziecka 
i kształt jego osobowości zależą w dużej mierze od możliwości społecznego 
współdziałania, jakie stwarzają mu osoby, którym powierzono odpowiedzialność 
za wychowanie”139. Okres nauczania początkowego to czas tworzenia więzi kole-
żeńskich, nawiązywania przyjaźni, powstawania sympatii i antypatii, kształtowa-
nia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Wymiana doświadczeń 
oraz przenikanie się elementów kulturowych, które uczniowie „przynieśli” z sobą, 
jest jednym z aspektów procesu socjalizacji, jaki zachodzi w pierwszych latach 
nauki szkolnej. 

Jak pisze Stanisław Palka: „na szczeblu klas początkowych w dużym stopniu 
rozstrzyga się o dalszych losach szkolnych i życiowych człowieka, m.in. dotyczy 
to zainteresowań, aspiracji, motywacji, żywości umysłu, radości poznawania, 
twórczości”140. 

Pierwsze lata nauki w szkole są dla dziecka okresem wchodzenia w rolę ucz-
nia, respektowania szkolnych rygorów i norm postępowania141. Czas edukacji 
wczesnoszkolnej to ważny okres nie tylko przemian fizjologicznych, ale i intelek-
tualnych i społecznych, jakie zachodzą w dziecku. „Wiąże się to z zastąpieniem 
dotychczasowej idei edukacji adaptacyjnej ideą edukacji kreatywnej, w której pod-
miotowość wszystkich osób podejmujących aktywność oświatową jest jej ważnym 
wymiarem”142. 

Do szkolnych programów nauczania w krajach UE systematycznie wprowa-
dzano nowe treści i cele nauczania143, które wspierały przygotowanie ucznia do od-
powiedzialności w życiu dorosłym, jak również do zaangażowania go w procesy 
demokracji. 

Coraz częściej w programach nauczania obecne były treści międzyprzedmio-
towe, których nauczanie wymagało współpracy i współodpowiedzialności wielu 
nauczycieli, a częstokroć także udziału innych, niedydaktycznych pracowników 
szkoły. Edward C. Wragg144 do tematyki międzyprzedmiotowej zaliczał: kompe-
tencje estetyczne, kompetencje społeczno-obywatelskie, kompetencje językowe, 
rozwój wyobraźni, rozwój osobowości, kompetencje polityczne i kompetencje 
rachunkowe. 

W edukacji wczesnoszkolnej normą stało się wzbogacanie nauczania trady-
cyjnego o metody aktywizujące, takie jak: nauczanie czynnościowe, problemowe, 
problemowo-grupowe, wielopoziomowe, metody twórczej ekspresji, edukacyjne 

139 J. Grochulska, Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, PAN, Kraków 1992, s. 8. 
140 S. Palka, Możliwości rozwojowe pedagogiki wczesnoszkolnej [w:] S. Palka, Teoretyczne odniesie

nia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej, Śląsk, Katowice 1994, s. 52.
141 E. Rostańska, M. Nitka, U. Strzelczyk, M. Lorek, Czarodziejski dywan. Książka dla nauczyciela, 

WSiP, Warszawa–Katowice 1994, s. 6–7.
142 A. Minczanowska, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej…, s. 185.
143 Kształcenie przedszkolne i podstawowe…, s. 86.
144 E.C. Wragg, Trzy wymiary programu, tłum. K. Kruszewski, WSIP, Warszawa 1999, s. 61.
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działania prospołeczne145. Zmianie uległa także rola nauczyciela, który z wszech-
wiedzącego przekaźnika informacji stał się moderatorem i animatorem wspiera-
jącym rozwój i aktywność dziecka. Stąd też coraz większą popularność zdobywa-
ło pojęcie „nauczania–uczenia się” w miejsce samego „nauczania”, podkreślając 
zwrotny i interaktywny charakter tego procesu. Stosowano pracę grupową i ucze-
nie się we współpracy i w działaniu146 w miejsce samotnego rozwiązywania za-
dań i pamięciowego przyswajania wiadomości147. Nauczyciel w oczach dziecka 
6–10-letniego jest niepodważalnym autorytetem obdarzonym niemal nieograni-
czonym zaufaniem. 

Edukacja wczesnoszkolna jako pierwszy etap szkolnej nauki niezmiennie sta-
nowi bazę wyjściową do długoletniego kształtowania ucznia i ma niebagatelną 
rolę w kształtowaniu dorosłego społeczeństwa. 

145 W. Goriszowski, P. Kowolik, M. Pindera, Współczesne tendencje rozwoju edukacji wczesno
szkolnej [w:] Edukacja wczesnoszkolna. Rzeczywistość i perspektywy, WSP IP, Rzeszów 1996, s. 19–23.

146 J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, cz. 1, AU Omega, 
Suwałki 1998, s. 29.

147 E.C. Wragg, Trzy wymiary programu…, s. 77–116.
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PRZEMIANY W ORGANIZACJI SYSTEMU 
EDUKACYJNEGO WŁOCH NA TLE PRZEMIAN 

SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM MIEJSCA EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ

Koniec drugiej wojny światowej zastał włoski system edukacyjny pod silnym wpły-
wem idei faszystowskiej, reformy Giovanniego Gentilego oraz reformatorskich po-
mysłów Giuseppe Bottaiego i Francesco Ercolego, które ukształtowały światopoglą-
dowo kilka pokoleń Włochów i można uznać, że miały znaczny wpływ na następne 
przemiany i rozwiązania edukacyjne we Włoszech. Na początku lat dwudziestych 
obowiązki ministra edukacji i kształcenia publicznego Mussolini powierzył Giovan-
niemu Gentilemu148. W ciągu kilku lat utworzył on podstawowe zapisy prawne, które 
na długo ukształtowały obraz włoskiej szkoły i włoskiego społeczeństwa. Reforma 
ta, choć udoskonaliła wszystkie etapy kształcenia, niestety nie odpowiadała na zapo-
trzebowanie intensywnie rozwijającej się włoskiej gospodarki. Jej słabym punktem 
było to, że szanse rozwoju osobistego i społecznego awansu dawała niewielkiej gru-
pie osób, głównie elicie społecznej. Patrząc jednak na edukację włoską w tym czasie, 
można równocześnie stwierdzić, że na wysoki poziom podniosła ona edukację elitar-
ną oraz kształcenie artystyczne i klasyczne, z nauczaniem łaciny na czele. 

Organizacja systemu szkolnego przewidywała obowiązek szkolny trwający 
do 14. roku życia ucznia i dzieliła czas nauki na kilka etapów. Pierwszym było 
nieobowiązkowe przedszkole, zwane scuola materna, które stanowiło początkowy 
stopień edukacji i poziom przygotowujący do szkoły podstawowej. Trwało ono 
trzy lata, obejmując dzieci w wieku 3–6 lat. Potem następowało kształcenie w obo-
wiązkowej szkole elementarnej, zwanej scuola elementare, trwające pięć lat. Scuola 

148 Storia dell’Educazione Fisica In Italia daal’Unità alla Conferenza Nazionale sulla Scuola (1990), 
„Didattica del Movimento” 1990, n. 67/70 del lug./ott., http://www.dellabiancia.it/StoriaEdFis.htm 
(dostęp: 1.01.2017).
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elementare była wewnętrznie podzielona na dwa cykle: pierwszy – trzyletni, i dru-
gi – dwuletni. Szkoła średnia niższego stopnia zróżnicowana była na: pięciolet-
nie gimnazjum zawierające trzyletni kurs niższego stopnia i dwuletni kurs wyż-
szego stopnia, które umożliwiało przejście do liceum klasycznego (liceo classico) 
lub liceum nauk ścisłych (liceo scientifico), oraz czteroletnie technikum (istituto 
tecnico), po którym można było kontynuować naukę w czteroletniej szkole tech-
nicznej wyższego stopnia (istituto tecnico superiore). W tym cyklu uczniowie mieli 
też do wyboru czteroletnią szkołę pedagogiczną – il corso inferiore dell’istituto ma
gistrale, dającą uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej, oraz trzyletnią 
szkołę artystyczną – sztuk pięknych – la scuola d’arte, jak również muzyczną szkołę 
niższego stopnia – il corso inferiore del conservatorio musicale. Do poziomu szkoły 
średniej niższego stopnia zaliczana była też trzyletnia szkoła uzupełniająca – la 
scuola complementare, która nie dawała możliwości kontynuowania nauki i kiero-
wała uczniów bezpośrednio do pracy. W następnych latach została przekształcona 
w szkołę zawodową. Dzieci niepełnosprawne (z wadami słuchu i wzroku) kształ-
ciły się w szkołach specjalnych.

Kolejnym etapem edukacyjnym była szkoła średnia wyższego stopnia, gdzie 
wyróżniano liceum klasyczne – il liceo classico – trwające trzy lata, kształcące 
na bazie gimnazjum i jako jedyne dające możliwość studiowania na wszystkich 
kierunkach uniwersyteckich, oraz czteroletnie liceum nauk ścisłych – il liceo 
scientifico. Na tym etapie edukacyjnym funkcjonowały też czteroletnia technicz-
na szkoła średnia – il corso superiore dell’istituto tecnico, trzyletnia pedagogiczna 
szkoła średnia – il corso superiore dell’istituto magistrale, oraz trzyletnia szkoła 
sztuk pięknych i konserwatorium muzyczne. 

Ostatnim etapem edukacyjnym było kształcenie na poziomie wyższym 
uniwersyteckim.

Niestety ten etap edukacji nie był dostępny dla wszystkich. Jedynie absolwenci 
liceum klasycznego mogli uczęszczać na wszystkie fakultety i studiować wszystkie 
dyscypliny, podczas gdy absolwenci liceo scientifico mogli studiować tylko na kie-
runkach techniczno-naukowych. Absolwenci innych szkół w ogóle nie mieli wstę-
pu do uniwersytetów149. 

Giovanni Gentile wierzył, że szkoła służy klasie wiodącej, która z definicji musi 
mieć lepsze warunki kształcenia, by prowadzić masy ludzkie i przewodzić całemu 
krajowi. Według niego studia wyższe powinny były być przywilejem wyższych sfer 
społecznych przeznaczonym dla niewielu, ale za to dla najlepszych, rozumianych 
w tym przypadku albo jako zdolni (niezależnie od ich pochodzenia), albo jako 
bogaci wywodzący się z wyższych sfer społecznych. 

Zgodnie z tą polityką tylko dzieci mieszczańskie i niewielka, ta najbardziej 
uzdolniona, grupa osób z innych środowisk społecznych mieli prawo do uczęszcza-
nia do szkół średnich wyższych – głównie gimnazjum, a potem liceum klasycznego 
(gdzie główny nacisk położony był na naukę literatury, języka włoskiego i łaciny). 

149 La scuola fascista, www.itismarzotto.it/esperienze-eventi/fascismo/lascuola.htm (dostęp: 1.01.2017).
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Dzieci ze średniej kasy społecznej mogły uczęszczać do liceum ukierunkowa-
nego na nauki ścisłe i techniczne, które pozwalały podjąć studia techniczne. 
Wszys cy inni, po szkole elementarnej lub zawodowej (la scuola complementare) 
nie mieli szans na kontynuowanie nauki po ukończeniu 14. roku życia. Drożność 
pionową, czyli przechodzenie między cyklami kształcenia, utrudniała bardzo duża 
liczba egzaminów. Najpierw był egzamin przewidziany na zakończenie szkoły ele-
mentarnej, potem egzamin wstępny do gimnazjum, egzamin na koniec drugiego 
i piątego roku nauki i wreszcie egzamin maturalny na koniec liceum. Działanie 
takie przyczyniło się do zmniejszenia liczby osób kontynuujących naukę po pierw-
szym cyklu edukacyjnym i choć rozkwitała edukacja dla elit, to w sferze edukacji 
masowej szkoła nie spełniała swojej funkcji i była mało efektywna. Nieustannie 
produkowała repetentów, którzy z uwagi na sytuację społeczną i kulturową byli 
skazani na wtórny analfabetyzm.

Należy oczywiście pamiętać, że lata międzywojenne były we Włoszech okre-
sem rozkwitu faszyzmu wraz ze wszystkimi formami jego afirmacji – treściami 
w podręcznikach szkolnych, czasopismach, z tworzeniem dziecięcych i mło-
dzieżowych ugrupowań paramilitarnych i militarnych (Avanguardie Giovanili 
Fasciste, Balilla, Figli della Lupa oraz dla dziewczynek: Piccole Italiane i Giovani 
Italiane), charakterystycznym stylem życia, przywiązywaniem wagi do rygoru, po-
słuszeństwa i dyscypliny. Szkoła jako ważny czynnik kształtujący społeczeństwo, 
przesiąknięta ideologią faszystowskiego mistycyzmu – mistica fascista – wypełnio-
na była rytuałami i ceremoniami budującymi poczucie jedności i pobudzającymi 
emocje. Nawet lekcje gimnastyki (głównie dla chłopców) bardziej przypominały 
ćwiczenia wojskowe niż zabawy na świeżym powietrzu (ilustracja 1). Zajęcia spor-
towe dla dziewczynek miały kształtować ich grację, poczucie rytmu, obejmowały 
elementy gimnastyki medycznej, która przygotowywała je do macierzyństwa150. 
Należy również podkreślić, że wzmocnienie roli sportu (także wśród dorosłych, 

150 J. Sondel-Cedarmas, Organizacja i funkcjonowanie aparatu kultury fizycznej oraz turystyki 
w faszystowskich Włoszech [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współ
czesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, WUJ, Kraków 2018. 

Ilustracja 1. Paramilitarne zajęcia szkolne, 
lekcja wychowania fizycznego (IT)
Źródło: strona projektu szkolnego pt. Eja, 
eja = Alalà, IL CONSENSO DURANTE IL 
FASCIZM, prowadzonego przez kl. V szko-
ły ITIS „V.E. Marzotto” di Valdagno w roku 
szkolnym 1999/2000, https://www.itisma-
rzotto.it/esperienze-eventi/fascismo (dostęp: 
1.01.2017).
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np. w ramach organizacji Opera Nazionale Dopolavoro) oraz umasowienie turys-
tyki, także wśród niskich klas społecznych, miało wydźwięk głównie polityczny. 
Rozbudowywano infrastrukturę sportową, kult tężyzny fizycznej wiązano z kul-
tem ojczyzny, wykazywano siłę i potęgę „nowych bohaterów rasy włoskiej151”. Roz-
wój turystyki pełnił funkcję propagandową152. 

Polityka faszyzacji i militaryzacji szkoły rozpoczęta przez ministra G. Gentile-
go znalazła w latach trzydziestych kontynuację w projektach ministra Francesco 
Ercolego, który w 1934 roku wprowadził liczne zmiany do programów w szkołach 
elementarnych i jeszcze bardziej wzmocnił ideologię faszystowską. Ideą przewod-
nią F. Ercolego były słowa Mussoliniego o tym, że szkoła włoska na wszystkich 
swoich poziomach i we wszystkich treściach nauczania inspiruje się ideologią fa-
szystowską, uczy swoją młodzież rozumieć faszyzm i żyć w historycznym momen-
cie stworzonym dzięki rewolucji faszystowskiej.

Kilka lat później reformatorskie działania ministra Giuseppe Bottaiego zmie-
rzały do dostosowania szkolnictwa, a przede wszystkim nauczania przedmiotów 
ścisłych i technicznych do ekonomii faszystowskiej oraz unifikacji szkoły średniej. 
Wydana przez niego w 1939 roku Carta della scuola153 dążyła do ukształtowania 
spójnego systemu szkolnego opartego na naukach ekonomicznych i militarnych, 
technice i produkcji; systemu, który nie tyle umożliwiał awans społeczny, ile po-
twierdzał równy dostęp do edukacji dla wszystkich i kierował młodzież do wyzna-
czonych jej ról w społeczeństwie. W zapisach tego dokumentu dla dzieci w wieku 
6–11 lat przewidziana była trzyletnia szkoła elementarna – la scuola elementare, 
następnie dwuletnia szkoła zawodowa – la scuola del lavoro. Dla dopełnienia obo-
wiązku szkolnego proponowano trzyletnią jednolitą szkołę średnią niższego stop-
nia przeznaczoną dla uczniów w wieku 11–14 lat i rozdzieloną na szkołę rzemieśl-
niczą – artigiana (na wsiach) oraz zawodową professionale (w miastach). Szkoła 
rzemieślnicza stanowiła kontynuację edukacji elementarnej i przysposabiała mło-
dzież do wykonywania tradycyjnych zawodów związanych z rodziną i lokalną 
ekonomią. Szkoła zawodowa natomiast przygotowywała uczniów do podjęcia 
pracy w dużych ośrodkach przemysłowych, handlowych i rolniczych. Trzyletnia 
szkoła średnia niższa, wspólna dla tych, którzy byli w stanie podjąć następnie na-
ukę w szkołach średnich wyższych – scuola media superiore, kształciła uczniów 
w wieku 11–14 lat w zakresie humanistycznym. Bez zmian pozostały zasady 
kształcenia w szkołach średnich wyższego stopnia. Szkoła pedagogiczna wyższego 
stopnia przewidziana na pięć lat dzieliła ten czas na cztery lata nauki teoretycznej 
i rok praktyki szkolnej. Istituto tecnico commerciale, kształcące w naukach praw-
niczych i ekonomicznych, trwające również pięć lat, dawało uprawnienia do pra-
cy w instytucjach administracji publicznej i prywatnej. Istituti professionali, czyli 
średnie szkoły zawodowe wyższego stopnia trwające cztery lata, adresowane były 

151 E. Gentile, Il culto del littorio, Laterza, Roma 2003, cyt. za J. Sondel-Cedarmas, Organizacja 
i funkcjonowanie aparatu kultury fizycznej… 

152 J. Sondel-Cedarmas, Organizacja i funkcjonowanie aparatu kultury fizycznej…
153 G. Bottai, Carta della scuola, 1939, Dichiarazioni IX–XXIII.
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do przyszłych ekspertów w zakresie rolnictwa, przemysłu, transportu i handlu. 
G. Bottai w swoich planach systemowych nie zmieniał roli uniwersytetów. 

Z całego zbioru projektów minister G. Bottai w roku 1940 był w stanie zatwier-
dzić i wprowadzić w życie jedynie zapis reorganizujący i ujednolicający trzy klasy 
gimnazjum, szkół technicznych i pedagogicznych w jedną szkołę średnią niższe-
go stopnia, która w niezmienionej formie funkcjonowała aż do 1962 roku154. Nie 
udało się natomiast, na szczęście, wprowadzić projektu utworzenia specjalnych 
trzyletnich szkół żeńskich, których celem byłoby kształcenie kobiet oparte na fa-
szystowskiej ideologii i wzorcu rodziny, a który blokowałby kobietom możliwość 
rozwoju zawodowego i wyznaczał im jedynie rolę strażniczki domowego ognis ka, 
pocieszycielki w cierpieniu i matki kolejnych pokoleń. 

Po drugiej wojnie światowej wciąż obowiązywały ustalenia reformy G. Genti-
lego i zmiany wprowadzane przez kolejnych ministrów. Lata 1943–1945 upłynęły 
na otrząsaniu się ze zniszczeń wojennych i próbach wprowadzenia innowacyj-
nych rozwiązań do edukacji. Do współpracy z włoskim Ministerstwem Edukacji 
i reorganizacji nauczania we Włoszech zaproszono Carletona W. Washburne’a, 
amerykańskiego pedagoga, przyjaciela Johna Deweya. Nie zmieniając zasadniczo 
struktury systemu szkolnego, cały wysiłek skierował on na zaktualizowanie treści 
i metod nauczania, likwidację ideologii faszystowskiej w programach kształcenia 
i wprowadzenie na to miejsce elementów demokratycznych. 

W tym czasie nie istniał na terenie Włoch jednolity system szkolny. Południo-
wa cześć kraju, il Regno d’Italia al Centro Sud, miała swojego ministra edukacji 
współpracującego z La Commissione Alleata di Controllo del col. Washburne, 
a część północna, la Repubblica Sociale Italiana, swojego ministra – il ministro 
dell’Educazione Nazionale. Poszczególne regiony Włoch próbowały samodzielnie 
konstytuować modele własnych systemów nauczania. 

Powojenne zamieszanie utrwaliło jedynie strukturę systemu szkolnego zapla-
nowaną w latach dwudziestych przez ministrów Gentilego i Bottaiego. Po reformie 
z 1957 roku155, podobnie jak w latach uprzednich, przedstawiała się ona następu-
jąco (ilustracja 2)156:

a) nieobowiązkowe przedszkole – scuola materna – lub żłobek – asilo d’infan
za – dla dzieci od 3. do 6. roku życia;

b) pięcioklasowa szkoła podstawowa – scuola elementare – podzielona we-
wnętrznie na dwa cykle (trzy lata + dwa lata), przeznaczona dla dzieci 
od 6. do 11. roku życia; 

154 L. Vanzetto, L’insegnamento dell’identità nei Programmi di storia (1860–2002), odczyt wygło-
szony na spotkaniu „Insegnare le storie locali nell’età globalizzazione” w Istituto regionale di ricerca 
educativa del Veneto, Treviso, 23–24 settembre 2002, http://www.centrostudiluccini.it/pubblicazioni/
materiali/23/vanzetto.pdf (dostęp: 1.01.2005).

155 Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare, Legge n. 1254 del 24 dicembre 1957, 
GU n. 3 del 04.01.1958. 

156 Il Leonardo, Almanacco di educazione popolare, Minister Della Pubblica Istruzione, Comitato 
Centrale per L’Educazione Popolare, Roma, 1955, s. 72. 
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c) szkoła średnia niższego stopnia kończąca się egzaminem licencjackim, 
na którą składały się:

 – trzyletnia scuola media uprawniająca do kontynuowania edukacji w:
d) szkole średniej wyższego stopnia typu:

• pięcioletnim liceo classico, liceo scientifico, czteroletniej szkole pedago-
gicznej – istituto magistrale – które kończyły się egzaminem maturalnym 
lub dyplomem kwalifikacyjnym;

• pięcioletniej szkole technicznej wyższego stopnia – istituti tecnici o spe-
cjalnościach: rolniczej, handlowej, przemysłowej, morskiej, geometrycz-
nej, kobiecej (rozumianej jako szkoła gospodarstwa domowego – fem
minile), które także kończyły się egzaminem maturalnym lub dyplomem 
kwalifikacyjnym;

Ilustracja 2. Struktura systemu szkolnego w latach pięćdziesiątych (IT)
Źródło: Il Leonardo, Almanacco di educazione popolare, Ministero Della Pubblica Istruzione, 
Comitato Centrale per L’Educazione Popolare, Roma, 1955, s. 72.
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e) studia wyższe cztero-, pięcio-, sześcioletnie, kończące się dyplomem laurea, 
na kierunkach: medycyna, prawo, literatura, farmacja, inżynieria i rolnic-
two dostępne jedynie po ukończeniu powyższych pięcioletnich szkół śred-
nich wyższego stopnia;

f) trzyletnia szkoła zawodowa scuola di avviamento professionale kończąca się 
egzaminem licencyjnym uprawniająca do kontynuacji nauki w:

 – dwuletniej szkole technicznej scuola tecnica;
• trzy- lub czteroletnia szkoła sztuk pięknych i szkoła muzyczna kończąca 

się egzaminem licencyjnym, która uprawniała do wstępu do:
 – trzy- –sześcioletnich artystycznych szkół średnich wyższego stopnia: istituti 

d’arte, licei artistici, conservatori. 
Kolejne lata pod wpływem rozpoczętej polityki Washburne’a przyniosły libera-

lizację nauczania, systematyczną demokratyzację szkoły, nowe zasady kształcenia 
i rekrutacji nauczycieli. Rozpoczął się proces alfabetyzacji dorosłych poprzez orga-
nizowanie kursów, szkół wieczorowych i akcji edukacyjnej prowadzonej poprzez 
media. Głównymi środkami przekazu były oczywiście telewizja oraz radio i prasa. 
Specjalne wydawnictwa popularne, jak na przykład kalendarze i almanachy, całą 
energię skierowały na rekonstrukcję i wzmocnienie powszechnego wykształcenia. 

W opisanym powyżej systemie edukacyjnym znalazło się miejsce na podsta-
wowe kursy dokształcające i przysposabiające do zawodu (prowadzone przez Mi-
nisterstwo Pracy), kursy techniczne na poziomie szkoły średniej, corsi di istruzione 
tecnica (prowadzone przez władze Prowincji) oraz kursy kształcenia podstawowe-
go, corsi di scuola poplare, które w roku 1947 w myśl zapisu prawnego157, jako dzia-
łania w zakresie powszechnej alfabetyzacji, przybrały postać regularnych kursów 
czytania, pisania i doskonalenia kulturowego. 

Dzięki tym działaniom zdecydowanie podniósł się stopień podstawowego wy-
kształcenia wśród najniższych warstw społecznych. W 1962 roku „La Stampa”158 
donosiła, że w ciągu dziesięciu lat, między rokiem 1951 a 1962, liczba analfabetów 
zmniejszyła się z 5 046 000 do 3 274 000 osób. 

Rok 1962 przyniósł zmianę w zakresie organizacji włoskiego systemu szkolne-
go na poziomie szkoły średniej. Zgodnie z konstytucją i w myśl zapisu ustawy159 
jednolita i bezpłatna szkoła średnia pierwszego stopnia, zwana scuola secondaria 
di primo grado, stała się obowiązkowa dla wszystkich uczniów w wieku 11–14 
lat, co oznaczało automatycznie podniesienie wykształcenia ogólnego i upo-
wszechnienie wykształcenia średniego. Był to pierwszy znaczący krok w kierunku 
kształcenia aktywnych obywateli. Ustawa ta zobowiązywała rodziców, pod groź-
bą kary, do czuwania nad wypełnianiem obowiązku szkolnego przez ich dzieci. 
Aby pomóc rodzinom znajdującym się w złej sytuacji ekonomicznej, bezpłatnie 

157 Istruzione Della scuola popolare contro l’analfabetismo, D.L.C.P.S nr 1599 z dn. 17.12.1947 r.
158 „La stampa” 1962, 23 września, http://www.uil.it/archiviouilscuola/web/convegno_scuo-

la_media/rassegna_storica/la%20stampa%20-%2023%20settembre%201962.pdf (dostęp: 1.01.2008).
159 Istituzione e ordinamento Della scuola media statale, L. 31 dicembre 1962, n. 1859, G.U. 30 gen-

naio 1963, n. 27.
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rozprowadzano podręczniki, materiały dydaktyczne, organizowano transport 
uczniów do szkoły i z powrotem. 

Obowiązek szkolny dotyczył również dzieci niepełnosprawnych. Dla osób, 
które z różnych przyczyn nie mogły zrealizować programu szkolnego lub wypad-
ły ze szkolnego systemu, ustawa przewidywała utworzenie specjalnych klas po-
wtórkowych po zakończeniu pierwszego i trzeciego roku nauki. Klasa taka liczyła 
do piętnastu osób. W przypadku uczęszczania do szkoły uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych ustawa przewidywała dla nauczycieli pracujących w tych 
klasach wsparcie specjalisty z wykształceniem medycznym, psychologicznym lub 
pedagogicznym. Utrzymanie szkół powierzono władzom lokalnym. 

Początek lat siedemdziesiątych przyniósł nowe zasady zatrudniania i kształce-
nia nauczycieli160, obowiązek edukacji osób niepełnosprawnych poniżej 18. roku 
życia przebywających w szpitalach i domach pomocy oraz konieczność przygo-
towania w uniwersytetach i innych instytucjach publicznych oraz prywatnych 
specjalnych programów, a także kursów kształcenia dla nauczycieli i asysten-
tów socjalnych161. Okres ten to czas tworzenia autonomii administracyjnej szkół 
i organów kolegialnych nimi zarządzających, na które państwo delegowało część 
uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności. Rada pedagogiczna (il collegio dei 
docenti), którą tworzyli wszyscy nauczyciele z dyrektorem szkoły na czele (dirigen
te scolastico), miała prawo układania i zatwierdzania rocznych planów nauczania, 
szczególnie zajęć międzydyscyplinarnych. Wpływała na tworzenie klas, ocenianie 
realizacji programów szkolnych i proponowanie zmian. Rady klasowe (il consiglio 
di classe), składające się z nauczycieli uczących w danej klasie oraz przedstawicieli 
rodziców i uczniów (w klasach starszych), miały wpływ na klasowe programy na-
uczania, korelację międzyprzedmiotową, metody pracy, współpracę z rodzicami. 
Do zadań rady szkoły i komisji rewizyjnej (il consiglio di istituto e la giunta esecuti
va), które składały się również z nauczycieli, rodziców, uczniów i dyrektora szkoły, 
należało czuwanie nad finansami i majątkiem szkoły, dbałość o sprzęt technicz-
ny i pomoce naukowe, wspomaganie planowania dydaktyczno-organizacyjnego. 
Oprócz tego w szkolnej rzeczywistości funkcjonowały już: departament do spraw 
programów nauczania, komitet oceniający pracę nauczycieli, rada klasowa, rada 
uczniowska, rada rodziców162.

Wprowadzenie autonomii do włoskich szkół wiązało się z rzeczywistym prze-
kazaniem organom kolegialnym zarówno części władzy, kompetencji, jak i obo-
wiązków oraz odpowiedzialności za tworzenie wizerunku szkoły i jej zarządzanie. 
Model ten w zbliżonej formie we włoskich szkołach funkcjonował do roku 2006.

W latach siedemdziesiątych czyniono pierwsze próby prowadzenia szkół o wy-
dłużonym czasie pracy. Z uwagi na przemiany ekonomiczno-gospodarcze, rozwój 

160 Norme sull’ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnan-
ti degli insegnanti della scuola elementare e della scuola meterna statale, Legge 24 settembre 1971, 
n. 820, G.U. 14 ottobre 1971, n. 261. 

161 Lege 30 marzo 1979, n. 118, G.U. 2.04.1871, n. 82. 
162 Decreti Delegati, n. 416, 417, 418, 419, 420, 31 maggio 1974, oraz n. 447, 30 luglio 1973. 
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miast i przemysłu oraz coraz większy odsetek pracujących rodziców rozpoczęły 
funkcjonowanie szkoły pracujące w pełnym wymiarze czasu – scuole a tempo pie
no statali163.

Lata osiemdziesiąte nie przyniosły żadnych znaczących przemian w zakre-
sie struktury systemu szkolnego, natomiast zasadniczo zmieniły obowiązujące 
w szkole podstawowej programy nauczania. Szkoła podstawowa była zorganizo-
wana w dwóch cyklach164. Pierwszy obejmował dwa pierwsze lata nauki dziecka, 
a cykl drugi stanowiły pozostałe lata edukacji podstawowej.

Kolejną reformę, która zmieniała funkcjonowanie systemu szkolnego, przepro-
wadzono w latach dziewięćdziesiątych. Co prawda zachowała ona istniejącą już 
poprzednio bezpłatną i obowiązkową pięcioletnią szkołę podstawową oraz trzy-
letnią szkołę średnią i co najmniej ośmioletni czas trwania obowiązku szkolnego 
od 6. do 14. roku życia (pięć lat szkoły podstawowej i trzy lata szkoły średniej)165, 
ale wdrożyła nauczanie modularne prowadzone przez zespoły nauczycielskie oraz 
wzmocniła autonomię szkół166. Najczęściej w skład modularnego zespołu wcho-
dziło trzech nauczycieli, którzy uczyli w dwóch klasach, lub w szczególnych przy-
padkach czterech nauczycieli wspólnie uczących trzy klasy. Każdy z nich nauczał 
określonej grupy przedmiotów (do tej pory w klasach początkowych szkoły pod-
stawowej wszystkich przedmiotów uczył jeden nauczyciel).

W przypadku uczęszczania do szkoły dziecka niepełnosprawnego167 (ogólno-
dostępne państwowe szkoły miały obowiązek kształcenia dzieci niepełnospraw-
nych) „nauczyciele modularni” byli wspomagani przez dodatkowego nauczycie-
la wspomagającego, di sostegno, który wchodził w skład zespołu dydaktycznego 
(przeważnie był to jeden nauczyciel dla czterech uczniów, choć oczywiście zale-
żało to od stopnia niepełnosprawności i od rzeczywistej sytuacji konkretnej szko-
ły; wówczas liczba dzieci w klasie była redukowana z 25 do 20). W skład zespo-
łu dydaktycznego wchodzili także nauczyciele języków obcych, jako że od roku 
szkolnego 1990/1991 wprowadzono obowiązek nauczania języka obcego w szkole 
podstawowej. Ocenę (opisową) pracy ucznia wystawiał cały zespół nauczycieli 
pracujący z dzieckiem.

Nauczanie modularne było możliwe dzięki zapewnieniu swobody planowania 
i opracowywania szkolnych programów nauczania i ścisłej współpracy między 

163 E. Baraldi, I programmo della scuola elementare, Centro programmazione editoriale OGGI-
SCUOLA, Modena 1983, s. 23–24. 

164 Programmi didattici per la scuola primaria, Ministero Della Pubblica Istruzione, Istituto Poli-
grafico e Zecca dello stato, Roma 1985.

165 Uczniowie niepełnosprawni uczyli się do 18. roku życia.
166 Riforma dell’ordinamento Della scuola elementare, Legge 5 giugno 1990, n. 148 oraz porów-

naj: Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di istruzione https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/
dlgs160494.pdf (dostęp: 1.01.2005).

167 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in ma-
teria di istruzione https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/
dlgs160494.pdf (dostęp: 1.01.2005).
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nauczycielami. Koniecznością stały się elastyczny dobór treści programowych 
(wyznaczonych przez programy ministerialne) i korelacja międzyprzedmiotowa. 
Liczba godzin dydaktycznych dla wszystkich pięciu klas szkoły podstawowej za-
planowana została na 27–30 godzin (zegarowych) tygodniowo. 

Elementem innowacyjnym w tej reformie było utworzenie od roku 1990/1991 
trzech modeli organizacyjnych nauczania168. Pierwszy z nich, zwany tempo nor
male, przewidywał dla klas I około 24–27 godzin zajęć, a dla klas II, III, IV i V, 
w których zostało zorganizowane nauczanie języka obcego, 30 godzin. W kla-
sach II–V, tam, gdzie nauczanie języka nie zostało jeszcze wdrożone, przewidziano 
27–30 godzin. Z czasem, gdy również do klasy I zostało wprowadzone nauczanie 
języka obcego, czas nauczania wydłużył się do 30 godzin lekcyjnych. Tempo nor
male najbardziej rozpowszechnione było na wsiach z powodu wczesnego powrotu 
dzieci do domu (około godziny 12.30–13.00) i możliwości włączenia ich do prac 
w gospodarstwie. Harmonogramy zajęć były ustalane i dostosowywane do warun-
ków środowiskowych i możliwości kadrowych szkoły. Drugim modelem, zwanym 
tempo modulare, był rozkład zajęć obejmujący poza normalnymi przedmiotami 
szkolnymi również działania wzbogacające i integracyjne. W tym przypadku har-
monogram obejmował około 30–37 godzin szkolnych. Lekcje odbywały się przez 
pięć dni w tygodniu w godzinach dopołudniowych, a uczniowie dwa razy w ty-
godniu przychodzili do szkoły dodatkowo po południu. Taka organizacja roku 
szkolnego mogła być wprowadzona po akceptacji rodziców i gdy zebrała się grupa 
co najmniej 20 zainteresowanych uczniów. Trzecim modelem nauczania, również 
wymagającym akceptacji rodziców, było tempo pieno, polegające na kolejnym 
wydłużeniu czasu pobytu dziecka w szkole, do 40 godzin tygodniowo (pięć dni 
w tygodniu po osiem godzin nauki). Część tych dodatkowych godzin przeznaczo-
no jednak na nauczanie indywidualne, pomoc dzieciom, które nie były w stanie 
zrealizować programu, zajęcia integracyjne dla dzieci cudzoziemskich. Ten model 
organizacyjny był szczególnie rozpowszechniony w miastach, gdyż lekcje trwa-
ły w godzinach od 8.30 do 16.30. Szkoła za niewielką opłatą oferowała uczniom 
możliwość zjedzenia obiadu w szkolnej stołówce i godzinną poobiednią przerwę 
przeznaczoną na wypoczynek. Pracujący rodzice nie musieli martwić się o zapew-
nienie dzieciom dodatkowej opieki. 

Należy zwrócić uwagę na to, że przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych był okresem intensywnego napływu cudzoziemców do Włoch – zarówno 
obywateli UE, osób spoza jej terytorium, jak i Włochów emigrantów powracają-
cych do własnego kraju. Ten fakt, choć nie spowodował otwierania nowych szkół, 
miał wpływ na organizację nauczania nie tylko w zakresie dostosowania pro-
gramów dydaktycznych, ale i organizowania życia szkolnego, wchłaniania dzie-
ci cudzoziemskich w szkolne struktury, fizycznego znalezienia dla nich miejsca 
w szkolnych ławkach, organizowania dodatkowych zajęć integracyjnych, szukania 

168 S. Sawicka-Wilgusiak, Włoski system szkolnictwa, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warsza-
wa 2003.
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„mediatorów” językowych, współpracy z lokalnymi władzami, planowania wspól-
nych lokalnych przedsięwzięć i opracowania całego kompleksu działań, włączając 
w to również alfabetyzację dorosłych (rodziców dzieci emigrantów)169. Włoski sys-
tem szkolny zwracał szczególną uwagę na edukację międzykulturową i promowa-
nie międzynarodowej współpracy szkolnej w celu podnoszenia jakości nauczania 
i włączania europejskiego wymiaru edukacji do działalności szkół170.

Koniec lat dziewięćdziesiątych upłynął na dyskusjach i rozważaniach na te-
mat konieczności nowej reformy edukacyjnej, która zmieniłaby strukturę syste-
mu szkolnego i czas trwania obowiązku szkolnego. Autorem propozycji przyjętej 
przez senat w roku 2000 i zaakceptowanej do realizacji był minister Luigi Berlin-
guer171. Według jego propozycji reformy system edukacyjny zawierał:

 – nieobowiązkowe trzyletnie przedszkole (scuola dell’infanzia) z obowiązko-
wym ostatnim rokiem nauki dla dzieci pięcio-, sześcioletnich;

 – siedmioletnie ciclo primario (dla dzieci od 6. do 13. roku życia) przejmujące 
na siebie obowiązki szkoły podstawowej i fragment dawnej szkoły średniej. 
Ten etap kończył się państwowym egzaminem uprawniającym do podjęcia 
nauki w szkole średniej; 

 – pięcioletnie ciclo secondario (od 13. do 18. roku życia) obejmujące szkołę 
średnią, równające wszystkie szkoły tego poziomu do rangi liceów, kończą-
ce się maturalnym egzaminem państwowym; 

 – oraz całą gamę szkół wyższych, zawodowych i artystycznych. 
Ciclo primario było wewnętrznie podzielone na trzy dwuletnie etapy oraz je-

den rok przygotowawczy, tak zwany orientamento, który miał służyć wyrównaniu 
braków i skierowaniu ucznia na właściwą dalszą drogę kształcenia. Ciclo secon
dario kończyło się egzaminem państwowym i oferowało profil kształcenia huma-
nistycznego, technicznego, artystycznego, muzycznego i w zakresie przedmiotów 
ścisłych. Obowiązek szkolny (l’obbligo scolastico) trwał od 6. do 15. roku życia, 
przy czym jako l’obbligo formativo, czyli kształcenie zawodowe, należało go konty-
nuować w postaci edukacji szkolnej lub w przypadku podjęcia pracy – na kursach 
doskonalenia zawodowego, aż do 18. roku życia. Uczniowie niepełnosprawni mie-
li prawo do kształcenia w ogólnodostępnych szkołach publicznych. 

Ten schemat szkolny obowiązywał jedynie dwa lata i choć nie został wdrożo-
ny w pełni, minister Letizia Moratti172 w roku 2003 wprowadziła kolejną reformę. 
Zreorganizowała szkołę podstawową i średnią i ustalając obowiązek szkolny od 5,5 
roku życia aż do ukończenia 14. roku życia ucznia, wprowadziła funkcję tutora 
do środowiska nauczycielskiego oraz zaproponowała likwidację modelu tempo 

169 La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale, Circolare Ministeriale 
26 luglio 1990, n. 205.

170 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, Decreto Legislativo 16 aprile 
1994, n. 297.

171 Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione, L. N. 30 del 10 febbraio 2000, GU 
n. 44 del 23 febbraio 2000, weszła w życie 9.03.2000.

172 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istru-
zione, a norma dell’articolo 1 della legge 20 marzo, n. 53.
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pieno. Mimo niezadowolenia środowiska nauczycielskiego i rodziców, mimo straj-
ków i protestów, systematycznie wprowadzała zmiany. 

Trzyletnie przedszkole przyjmujące dzieci od 2,5 roku życia zapewniało ciąg-
łość nauczania i łagodne przejście do szkoły podstawowej. Pierwszy cykl eduka-
cyjny (primo ciclo) tworzyła pięcioletnia szkoła podstawowa (scuola primaria) 
i trzyletnia szkoła średnia pierwszego stopnia (scuola secondaria di primo gra
do). Pierwszy rok szkoły podstawowej był połączony z przedszkolem, a następnie 
składał się z dwóch dwuletnich okresów dydaktycznych. Do I klasy szkoły pod-
stawowej fakultatywnie zapisywano dzieci, które w kwietniu kończyły 6 lat, czyli 
pięcioipółlatki. Szkoła podstawowa rocznie powinna była realizować 891 godzin 
dydaktycznych, czyli 27 godzin tygodniowo (w porównaniu z uprzednim okresem, 
w którym wymiar godzin szkolnych wynosił około 1700 godzin rocznie). Ten zapis 
ustawy wzbudził wiele protestów, strajków, dyskusji, gdyż w praktyce likwidował 
tempo pieno, cofając godzinowy wymiar nauczania do stanu z lat pięćdziesiątych. 
Co prawda dla zapewnienia optymalnych wyników nauczania po konsultacjach 
z rodzicami szkoły otrzymały przyzwolenie na wprowadzanie poszerzonego wy-
miaru nauczania, zwiększając harmonogram o 99 godzin rocznie, ale zarówno ro-
dzice, uczniowie, jak i nauczyciele byli z tej zmiany niezadowoleni i wciąż toczyła 
się na ten temat polemika. Przejście między szkołą podstawową a średnią pierw-
szego stopnia odbywało się na podstawie pozytywnego ukończenia szkoły podsta-
wowej. Na koniec całego cyklu, czyli na koniec szkoły średniej pierwszego stopnia, 
uczniowie zdawali końcowy egzamin państwowy, który uprawniał ich do wyboru 
liceum, szkoły technicznej lub szkoły zawodowej. 

Drugi etap nauczania (secondo ciclo) bez większych zmian powtórzył system 
liceów: klasycznego, nauk ścisłych, artystycznego i językowego (classico, scienti
fico, artistico, linguistico) i dodawał nowe formy: liceum nauk humanistycznych, 
ekonomicznych, muzycznych i technologicznych (liceo delle scienze umane, econo
mico, musicale, tecnologico), techników, szkół zawodowych i szkół wyższych. Licea 
trwające pięć lat kończyły się egzaminem maturalnym uprawniającym do wstępu 
na uniwersytety i dalszego kształcenia artystycznego lub zawodowego. Zróżni-
cowane kształcenie zawodowe trwało co najmniej trzy lata i kończyło się otrzy-
maniem licencji zawodowej uznawanej w UE, dawało możliwość kontynuowania 
nauki w wyższych szkołach zawodowych. Uczniowie, którzy wybrali drogę kształ-
cenia zawodowego, po zaliczeniu dodatkowego roku przygotowującego do egza-
minu państwowego i zdaniu tego egzaminu mogli kontynuować naukę na uniwer-
sytecie lub w wyższych szkołach artystycznych. 

Reforma L. Moratti wzmocniła drożność poziomą i pionową między różnymi 
typami kształcenia, dając wszystkim uczniom możliwość zdobycia matury i kon-
tynuacji nauki na poziomie wyższym173. Reforma ta wprowadziła również postać 
„tutora”, nauczyciela wiodącego i koordynującego działania zespołu nauczyciel-
skiego i będącego również w klasie głównym nauczycielem wychowawcą, który 

173 Una scuola per crescere, Ministero dell’Istruzione, dell’unicersita e delle Ricerca, Roma 2003.
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powinien mieć kontakt z uczniami przez około 18 godzin tygodniowo. Oczywi-
ście we włoskim środowisku nauczycielskim natychmiast podniosły się protesty, 
które podkreślały niejasne zasady wyłaniania tutorów i dyskryminację niektórych 
nauczycieli przy wyznaczaniu tej roli. Reforma L. Moratti miała ambicje utwo-
rzenia szkoły włoskiej na europejskim poziomie poprzez: otwarcie się na indy-
widualne potrzeby osób i społeczności (dawała rodzicom i uczniom wybór drogi 
kształcenia), zapewnienie wszystkim uczniom prawa do edukacji aż do uzyskania 
pełnoletności, wzmacnianie autonomii szkół i znaczenia władz lokalnych w jej 
kreowaniu, wspomaganie uczniów w wyborze zawodu, ułatwianie zmiany decyzji 
edukacyjnych bez konieczności tracenia zrealizowanych już etapów, podnoszenie 
jakości kształcenia (wprowadziła kształcenie informatyczne i nauczanie dwóch 
języków obcych już do klas pierwszych szkoły podstawowej), wzmocnienie roli 
nauczyciela tutora i zreformowanie systemu kształcenia nauczycieli. 

Reasumując, należy stwierdzić, że włoska szkoła w zakresie zmian architektury 
systemu edukacyjnego w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat, po reformie Giovan-
niego Gentilego, choć systematycznie się zmieniała, pozostawała pod wpływem 
struktury ustalonej w latach dwudziestych. Niezmiennie pierwszym etapem edu-
kacyjnym dla dzieci między 3. a 6. rokiem życia było nieobowiązkowe przedszko-
le, po którym następowała pięcioletnia szkoła podstawowa różnie nazywana i de-
finiowana (scuola elementare, scuola primaria, primo ciclo), czasami wewnętrznie 
podzielona na kilkuletnie etapy. 

Po reformie z roku 1962 zunifikowana szkoła średnia niższego stopnia (scuola 
media) najczęściej kończyła obowiązek szkolny. Po niej następowało kształcenie 
w szkołach średnich wyższego stopnia (scuola media superiore), do których na-
leżały licea i szkoły techniczne. Następnym etapem były uniwersytety i nieuni-
wersyteckie szkoły wyższe. Kształcenie zawodowe realizowano osobną ścieżką. 
Początkowo ograniczało się do dwóch–trzech lat kształcenia wąskospecjalistycz-
nego, by następnie przyjąć formę średnich szkół zawodowych doprowadzających 
w ostatnich latach do poziomu wyższych szkół zawodowych i kształcenia uniwer-
syteckiego. Ostatnia reforma L. Moratti wzmocniła drożność szkół i możliwość 
przechodzenia między kształceniem zawodowym a ogólnym. 

Tym, co w ciągu sześćdziesięciu lat wprowadzało innowacje i powodowało 
doskonalenie oraz ewolucję systemu edukacyjnego, były nie tyle zmiany w samej 
architekturze systemu i układzie etapów edukacyjnych, ile pojawienie się nowych 
programów kształcenia odpowiadających na nowe wyzwania związane z sytuacją 
społeczno-polityczno-gospodarczą Włoch (wewnętrzne i zewnętrzne migracje, 
napływ cudzoziemców, boom ekonomiczny lat sześćdziesiątych, uprzemysła-
wianie kraju, rozwój techniki, wojny i zamieszki na Bałkanach, integrowanie się 
UE i związane z tym zmiany prawa europejskiego, działanie międzynarodowych 
organizacji – UNESCO, OECD etc.) oraz próba dostosowania do nich systemu 
kształcenia.

Reforma G. Gentilego, promująca edukację elitarną i utrudniająca dostęp 
większości społeczeństwa do edukacji poziomie średnim i wyższym, uległa dezak-
tualizacji po reformie z 1962 roku, która wzmocniła i zunifikowała szkołę średnią 



86 Edukacja we Włoszech w procesie przemian

i przesunęła konieczność wyboru zawodu oraz dalszej drogi życiowej ucznia 
do 14. roku życia. Pociągnęło to za sobą reorganizację szkół średnich wyższego 
stopnia (liceo classico, liceo scientifico etc.), które musiały przygotować się na przy-
jęcie znacznie większej liczby uczniów, gdyż po reformie mieli oni nieograniczony 
dostęp do studiowania bez względu na profil kończonej szkoły średniej. Nieste-
ty nadal utrzymana została separacja szkół zawodowych, które nie dawały moż-
liwości kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym. Lata osiemdziesiąte 
przyniosły zwiększenie autonomii szkół i włączanie w kształtowanie procesu edu-
kacyjnego lokalnych władz oraz reorganizację szkolnictwa wyższego. 

Położenie nacisku na edukację elitarną wykształciło grupę społeczną gotową 
do zarządzania państwem, a przekazanie autonomii szkołom i włączenie do pro-
cesu decyzyjnego rodziców i otoczenia społecznego oraz instytucjonalnego szkoły 
zapoczątkowało kształtowanie się obywatelskiego społeczeństwa. Na wszystkich 
szczeblach edukacyjnych dało się zauważyć zmiany merytoryczne – innowacje 
w zakresie form kształcenia (w tym także kształcenie osób niepełnosprawnych), 
wprowadzanie europejskich programów edukacyjnych do szkolnej codzienności. 
Zjawiska te znalazły swoje odzwierciedlenie w ewolucji szkolnych programów, 
w celach i treściach nauczania i zawartości podręczników szkolnych. 
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ROZWÓJ ZMIAN PROGRAMOWYCH WE WŁOSKICH 
PROGRAMACH I PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO

Szkoła lat trzydziestych XX wieku, zreformowana przez G. Gentilego i G. Bottaie-
go, przeszła pod kontrolę państwa. Rozwijająca się wówczas ideologia faszystow-
ska promowała edukację elitarną na poziomie szkół średnich i kształcenia uni-
wersyteckiego, przeznaczoną dla niewielkiej grupy osób wywodzących się z elit 
społecznych lub przedstawicieli klasy średniej oznaczających się wyjątkowym 
talentem i zdolnościami. G. Gentile na pierwszym miejscu w programach szko-
ły średniej umieścił łacinę i nauki humanistyczne, poezję, śpiew i sztuki piękne. 
Dla mas przeznaczona była szkoła podstawowa, ale nawet ten poziom naucza-
nia kończyła niewielka grupa osób. Podpisanie w 1929 roku konkordatu między 
państwem faszystowskim a Kościołem katolickim zmieniło rolę religii w szkole. 
Odzyskała ona status religii państwowej. Nauczanie religii katolickiej, która stała 
się natychmiast zarówno „fundamentem, jak i ukoronowaniem” całego procesu 
nauczania, stało się obowiązkowe także w szkole średniej, a samo nauczanie zosta-
ło powierzone nauczycielom mianowanym przez biskupów. Militaryzacja szkoły 
i jej faszyzacja wprowadziły treści nacjonalistyczne do programów nauczania. Oj-
czyzna, Bóg i Rodzina – tak można scharakteryzować zawartość treściową progra-
mów i podręczników szkolnych (ilustracja 3)174. 

Ideologia faszystowska oraz niechęć państwa i Kościoła do kreowania wizerun-
ku kobiety feminizującej spowodowały usunięcie z podręczników i środków ma-
sowego przekazu (np. gazet) wizerunku szczupłych, wyemancypowanych kobiet 
w spodniach, zastępując je wizerunkiem dobrotliwej, grubawej matki-Włoszki 
otoczonej wianuszkiem dzieci, żegnającej ojca wyjeżdżającego na wojnę lub ocze-
kującej na jego powrót (ilustracja 4).

174 D. Bucciare Belardinelli, Sillabario e piccole letture, La Libreria stato, Roma A.X., s. 32, 33, 29.
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Oprócz przedmiotów kształtujących podstawowe umiejętności, takie jak rysu-
nek, śpiew, arytmetyka, ortografia czy kaligrafia, na świadectwach szkolnych z lat 
1940–1941 widnieją takie przedmioty, jak: religia, różne narody i kultura faszystow-
ska (nazioni varie e cultura fascista), historia i kultura faszystowska (storia e cultura 
fascista), podstawy prawa i ekonomii (nozioni di diritto e economia) (ilustracja 5).

Ilustracja 3. Ilustracje z elementarza okresu faszystowskiego (IT)
Źródło: D. Bucciare Belardinelli, Sillabario e piccole letture, La Libreria stato, Roma A.X., s. 2, 
32, 33, 68, 69.

Ilustracja 4. Wizerunek kobiety w elementarzu faszystowskim (IT)
Źródło: D. Bucciare Belardinelli, Sillabario e piccole letture, La Libreria stato, Roma A.X., s. 28, 29.

Ilustracja 5. Świadectwo szkoły podstawowej (IT), 1940/1941
Źródło: La scuola fascista, https://www.itismarzotto.it/esperienze-eventi/fascismo/doc17.htm 
(dostęp: 1.01.2017).
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Ilustracja 6. Treści faszystowskie i wizerunek Mussoliniego w elementarzu (IT)175

Źródło: D. Bucciare Belardinelli, Sillabario e piccole letture, La Libreria stato, Roma A.X., s. 58, 59.

W podręcznikach szkolnych ideologia faszystowska wyrażała się w tekstach, 
wierszach, opowiadaniach oraz ilustracjach promujących idealistyczny wizerunek 
Mussoliniego – Il Duce; na przykład „Duce prowadzi naród włoski. Bóg czuwa 
nad Duce” (ilustracja 6).

Szkolne teksty służące ćwiczeniu umiejętności czytania i poprawności grama-
tycznej przesiąknięte były faszystowskimi treściami. Podczas zajęć z arytmetyki 
przeliczano na przykład liczbę zrzucanych na miasta bomb lub zabitych żołnierzy. 
Nawet nauczanie zasad mechaniki i wprowadzanie pojęcia ruchu jednostajnego 
popierano treściami ideologicznymi (ilustracja 7)176. 

Prezentowane powyżej cele i treści nauczania uległy zmianie dopiero w poło-
wie lat czterdziestych, gdy zaczęły funkcjonować nowe programy autorstwa Car-
letona W. Washburne’a, mające na celu defaszyzację edukacji i propagowanie idei 

175 Ibid., s. 58, 59.
176 W wolnym tłumaczeniu podpisy brzmią: Nad ilustracją: „Część druga. Rozdział 4. Trochę me-

chaniki”. Pod ilustracją: „Krok rzymski, defiladowy. Przykład ruchu jednostajnego”. Tekst pod ilustra-
cją: „Ruch jednostajny i zmienny. Termin – mechanika – rozumie się powszechnie jako sztukę/umie-
jętność wytwarzania lub naprawiania samochodów; znaczenie naukowe jest jednak inne. Mechanika 
jest nauką o ruchu i przyczynach/procesach jego powstawania. Ciało w ruchu stopniowo zmienia 
pozycje w przestrzeni; w sytuacji przeciwnej mówi się, że jest w spoczynku”.

Ilustracja 7. Treści ideologiczne – objaś-
nianie zasady mechaniki (IT)
Źródło: La scuola fascista, https://www.
itismarzotto.it/esperienze-eventi/fascismo/
doc20.htm (dostęp: 1.01.2017).
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braterstwa międzyludzkiego. C.W. Washburne pracę ludzką wyniósł do rangi 
wartości i miernika aktywności społecznej, historię i geografię jako dyscypliny 
pokrewne uczynił tłem procesu rozwoju społecznego, zwrócił uwagę na prob-
lemy środowiska naturalnego i na prawo dziecka do spontanicznej aktywności, 
do życia zgodnie z jego naturą i predyspozycjami. Udało mu się pogodzić włą-
czenie haseł religijnych i obywatelskich do programu, tak by były akceptowane 
zarówno przez zwolenników szkoły laickiej, jak i szkoły zdeterminowanej reli-
gijnie. C.W. Washburne stał się propagatorem wprowadzenia aktywnych metod 
nauczania, uwzględniających rozwój psychiczny, emocjonalny i fizyczny dziecka 
oraz wprowadzenia do szkoły zasad demokracji. Jego programy rozwijały i wspie-
rały zdolności uczniów. Zachęcały do współdziałania i kształtowania umiejętności 
współżycia w grupie rówieśniczej, a w przyszłości – w społeczeństwie. Rozwijały 
uczucia i solidarność międzyludzką, promowały wychowanie dla pokoju i jednoś-
ci. Przykładały wagę do związku człowieka ze środowiskiem, zarówno przyrodni-
czym, jak i społecznym177.

Do realizacji programu nauczania nie proponowano sztywnego rozkładu zajęć. 
Respektując prawo do aktywności i inicjatywy, dawano nauczycielom swobodę 
w ich przeprowadzaniu. Nauczyciel obowiązany był konstruować życie klasowe 

177 G. Gabrielli, Commento ai nuovi programmi didattici per la scuola elementare, Approvati con 
D.L. 24 maggio 1945, n. 24, G.B. Paraviak & C., Torino–Milano–Padova–Firenze–Roma–Napoli–
Palermo 1946.
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na wzór otaczającego środowiska, uwzględniając jego zróżnicowanie i zwracając 
szczególną uwagę na kolektywną współpracę, która nie powinna uczniowi koja-
rzyć się z uniformizacją, nudą czy monotonią, gdyż, jak pisze autor: „rujnują one 
cechy osobowości i hamują naturalne potrzeby”178.

Choć nauczanie dostosowywano do możliwości uczniów, to nauczyciel miał 
obowiązek respektować i prowadzić zajęcia w następujących dyscyplinach: religia 
(religione), edukacja moralna, obywatelska i fizyczna (educazione morale, civica e fi
sica), praca (lavoro), język włoski (lingua italiana), historia i geografia (storia e geo
grafia), arytmetyka i geometria (aritmetica e geometria), przedmioty ścisłe i higiena 
(scienze e igiene), rysunki i kaligrafia (disegno e bella scrittura), śpiew (canto). 

W zakresie nauczania religii, podobnie jak w programach z uprzednich lat, 
edukacja wciąż była inspirowana „słodką postacią Jezusa” (la dolce figura di Gesù) 
oraz postaciami ewangelistów. Zalecano, by podczas nauczania w dwóch pierw-
szych klasach religię uprawiano w duszach uczniów z matczyną troską i zaangażo-
waniem. Epizody ze Starego Testamentu oraz Ewangelię dziecko pojmować miało 
intuicyjnie, a następnie przekładać je na relację między Bogiem a człowiekiem. 
Obrazy z życia Jezusa były podstawą edukacji moralnej i społecznej oraz przeka-
zywały wzory zachowań społecznych. Pomoce dydaktyczne stanowić miały dobrej 
jakości reprodukcje dzieł sztuki sakralnej.

Program nauczania dla pierwszych trzech klas obejmował codzienną mod-
litwę, naukę pieśni religijnych. Treści merytoryczne zawierały: czynienie zna-
ku krzyża, znajomość modlitw: Ojcze nasz, Ave Maria, Chwała Panu, Modlitwy 
do Anioła Stróża, Salve Regina, Credo oraz fragmentów Starego Testamentu. 
Od klasy  II proponowano wyjaśnianie zagadnień religijnych, krótkie rozmowy 
na temat opanowanych wcześniej modlitw i pieśni, lokalnych tradycji i zwyczajów 
religijnych, lokalnych świętych, patronów, cudów czynionych przez Jezusa. Zapo-
znawano uczniów z obrzędami i kalendarzem roku liturgicznego oraz liturgią ob-
rządku rzymsko-katolickiego. Metody aktywne w zakresie nauczania religii pole-
gały na praktycznym uczestnictwie dziecka w życiu chrześcijańskim, modlitwach 
i religijnych uroczystościach, codziennym wprowadzaniu w życie szkolne przy-
swojonych norm moralnych tak, by działania szkoły, domu i Kościoła wspierały 
się i uzupełniały wzajemnie. Nauczanie religii rzymskokatolickiej nadal uznawano 
za podstawę i ukoronowanie dzieła nauczania (fondamento e coronamento dell’o
pera educativa). Nauczycielom zalecano, by pracowali z pełnym zaangażowaniem 
i wiarą. Twierdzono, że „ten, kto nie czuje głębokiej wiary, nie powinien uczyć 
religii”179. Dlatego niezbędne było przede wszystkim to, aby nauczyciel posiadał 
wysoką kulturę religijną, by mógł realizować ideały chrześcijańskie i adresować je 
do uczniów. 

Obowiązkiem szkoły była współpraca z domem i Kościołem. Należało dawać 
tylko przykłady pozytywne, żeby nie siać zwątpienia i nie podawać w wątpliwość 

178 Ibid.
179 Ibid., s. 23.



93Rozwój zmian programowych we włoskich programach i podręcznikach…

żadnych przykazań religijnych. Zgodnie z programem należało unikać mecha-
nicznego nauczania, angażując zmysły i uczucia tak, by nauki pobrane w szkole 
zostały wdrożone do praktyki i zapadły głęboko w serca dzieci. Takie podejście 
do nauczania religii miało stanowić podstawę do przygotowania i wdrożenia ucz-
nia do świadomego życia społecznego i obywatelskiego. 

Edukacja moralna i obywatelska (educazione morale e civica), zajmująca w pro-
gramie nauczania końca lat czterdziestych drugie miejsce, traktowała szkołę pod-
stawową jako obraz „świata w pigułce” (piccolo mondo) i wspólnotę społeczną 
(comunità sociale). Zadaniem szkoły była współpraca z rodziną w celu przygoto-
wania ucznia do pełnienia funkcji świadomego obywatela w „Nowej Italii”, w kli-
macie respektowania prawa i wolności. Podobnie jak przy nauczaniu religii nie 
wystarczało mechaniczne zapoznawanie uczniów z ich prawami i obowiązkami. 
Metoda nauczania aktywnego, rozumianego jako uczestnictwo i praktykowanie, 
miała wyzwolić w uczniach poczucie odpowiedzialności, poszanowania innych 
ludzi, pracy, ładu i porządku. Miała budzić w uczniach potrzebę poszanowania 
porządku i moralności w życiu obywatelskim i społecznym. Zwracano szczegól-
ną uwagę na współpracę w grupie, pozostawianie uczniowi możliwości sponta-
nicznego wyboru i inicjatywy, respektowanie samorządności (autogoverno) i praw 
grupowych do realizowania grupowych celów, tworzenie samorządu klasowego, 
dbanie o dyscyplinę i porządek. Te działania miały ułatwić przyswajanie i stoso-
wanie norm etycznych i obywatelskich obowiązków zarówno na terenie szkoły, jak 
i poza nią. 

Po doświadczeniach wojny, przemocy i okrucieństwa należało przygotować 
społeczeństwo do nowych form działania i świadomości moralnej, do wskazania 
nowego kierunku współpracy międzyludzkiej. Nauczano, że wolność jednostki 
ograniczają normy, prawa i obowiązki wobec społeczności, w której żyje. Dlatego 
tak wielką wagę przywiązywano do wdrażania uczniów do samokontroli, auto-
nomicznego podejmowania decyzji w poszanowaniu woli innych osób, prób 
wspólnego rozwiązywania problemów. Edukację fizyczną, kształtowanie tężyz-
ny ciała podporządkowano aspektom wychowania moralnego i obywatelskiego 
(np. porządek w szkole, wchodzenie do klasy – wychodzenie z klasy, wypoczy-
nek, ustawianie się w kolejce, ćwiczenia rytmiczne, marsz, bieg, skoki, maszero-
wanie ze śpiewem, spacery rekreacyjne, lekcje na wolnym powietrzu). Dbałość 
o przestrzeganie dyscypliny i kształtowanie zdrowych nawyków miały zapewnić 
ukształtowanie dobrze zorganizowanego i zdrowego społeczeństwa. Po latach 
traktowania wychowania fizycznego jako elementu przygotowania dzieci i mło-
dzieży do faszystowskiej służby militarnej lub paramilitarnej przedmiot ten po-
wrócił do dobrych tradycji włoskich, w których gimnastyka służyła rozwojowi 
fizycznemu ciała i wzmacnianiu zdrowia. 

Program dla klas I, II i III w zakresie edukacji moralnej i fizycznej przewi-
dywał kształtowanie oraz wzmacnianie dobrych przyzwyczajeń i nawyków ucz-
nia w odniesieniu do jego funkcjonowania w rodzinie, klasie i w społeczeństwie; 
samodyscypliny i zachowania porządku w codziennych czynnościach. Właściwe 
zachowania obywatelskie przejawiały się w umiejętności współpracy grupowej, 
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poszukiwania rozwiązań w sprawach spornych poprzez głosowanie (na poziomie 
nauczania początkowego, np. jaką książkę czytać na lekcji, gdzie pojechać na wy-
cieczkę). Ważne miejsce w edukacji obywatelskiej zajmowało zapoznawanie ucz-
niów z organizacją administracyjną i społeczną w ich miejscu zamieszkania (Il 
Comune), służbami publicznymi (servizi publici), poszanowaniem dobra społecz-
nego (rispetto della cosa pubblica). Promowano czytanie gazet i omawianie wyda-
rzeń lokalnych, ze szczególnym zwracaniem uwagi na rolę lokalnych władz, ich 
działań na rzecz społeczności lokalnej. W klasach starszych szkoły podstawowej 
pojawiały się takie tematy, jak: prawa i obowiązki ucznia, człowieka i obywatela, 
prawo i jego zastosowanie, formy pracy i współpracy w grupie, główne instytucje 
obywatelskie i polityczne, administracyjne, sądowe w państwie włoskim, rola ko-
biety w rodzinie i w społeczeństwie. 

Przedmiotem nauczania była także praca (il lavoro), która została uznana 
za podstawę życia moralnego i dobrobytu oraz zajmowała czołowe miejsce w na-
uczaniu. Zakładano, że nowe pokolenia muszą zrozumieć, iż praca jest ważnym 
aspektem krajowej ekonomii gospodarki i głównym środkiem odrodzenia naro-
dowego oraz że tylko dzięki niej można rozwijać pokojowe współżycie i porozu-
mienie między narodami. Przedmiot „praca” obejmował trzy typy działań: prace 
rzemieślnicze, prace rolne, prace dla dziewcząt (lavoro artigiano, lavoro agricolo, 
lavoro femminile). W pierwszych klasach nauczanie polegało na wdrażaniu ucz-
niów do spontanicznego wykonywania prac na rzecz społeczności klasowej (po-
moc koleżeńska, podlewanie kwiatów, sprzątnie sali), które z czasem przechodziły 
w prace rzeczywiste i planowane (np. wykonywanie dekoracji). Mówiąc o obecnoś-
ci w szkole pracy rolniczej (lavoro agricolo), trzeba pamiętać, że Włochy w latach 
powojennych były krajem głównie rolniczym. Należało zatem wdrażać uczniów 
do poszanowania pracy na roli, drobnych prac w szkolnym ogródku, obserwowa-
nia zmian zachodzących w przyrodzie, wyjaśniania zjawisk przyrodniczych i spo-
łecznych związanych z sezonowymi zmianami w przyrodzie, obserwacji zwierząt 
mieszkających w ogrodzie i na roślinach (gąsienice, mrówki, ślimaki etc.), upra-
wy roślin, kwiatów i owoców. Kultywowano święta rolnicze obecne w tradycjach 
rodzinnych i lokalnych społecznościach (np.  tradycyjne święto sadzenia drzew, 
święto lasu). Lavoro femminile uzupełniało edukację moralną dziewcząt i wspo-
magało określanie ich roli i miejsca w rodzinie oraz społeczeństwie. Jako środek 
kształcenia duchowego uczennicy zalecano prace kobiece związane z szyciem, 
szydełkowaniem, gotowaniem, prowadzeniem ksiąg domowych, odkurzaniem, 
czyszczeniem szkła, porządkowaniem szafy, praniem odzieży, czyszczeniem bu-
tów, opieką nad chorymi i domownikami. Podczas tych zajęć utwierdzano uczen-
nice w przekonaniu, że prace te są niezwykle ważne i użyteczne dla funkcjonowa-
nia rodziny. 

Większość prac zaplanowanych w programie nauczania miała nie tylko słu-
żyć nabyciu przez uczniów określonych umiejętności, ale także wspomóc szkołę 
i wyposażyć ją w potrzebne pomoce dydaktyczne, których w okresie powojennym 
brakowało. Dzięki pracom ręcznym, bo taki polski odpowiednik można by zna-
leźć dla przedmiotu „praca”, wyposażano szkołę w modele geometryczne, proste 
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narzędzia, ozdoby, plansze, modele do nauki fizyki i geografii, eksponaty do na-
uczania przyrody, także w klasach starszych. Wspólna praca dla ogólnego dobra 
miała też na celu kształtowanie zasad moralnych, poszanowanie pracy ludzkiej, 
wspólnej własności, indywidualnego i kolektywnego działania na rzecz wspólnego 
dobra lokalnej/szkolnej społeczności.

Nauczanie języka ojczystego miało służyć alfabetyzacji, nauce czytania i pisa-
nia, rozumieniu słowa mówionego, uczeniu na pamięć wierszy i prozy, recytacji. 
Jednakże znaczną wagę przykładano do treści, na których ćwiczono te umiejęt-
ności. Każda klasa powinna była mieć swoją biblioteczkę, w której oprócz książek 
włoskich autorów (podróżniczych, naukowych, legend, bajek) znajdowały się tak-
że lektury zagraniczne, by dzieci zyskały szerokie spojrzenie na świat i aby łamać 
bariery między narodami. 

Treści programowe dla klasy I przewidywały konwersacje na tematy dzieciom 
bliskie, aby je przyzwyczaić do wyrażania myśli, prowadzenia obserwacji i reflek-
sji. Ponadto propagowały ćwiczenia w pisaniu pod dyktando, także pod autodyk-
tando, ćwiczenia w czytaniu, przyswajanie pamięciowe krótkich tekstów, recytacje 
wierszy, słuchanie opowiadań nauczyciela. W klasie II kontynuowano ćwiczenia 
w pisaniu i czytaniu, wprowadzano ćwiczenia kompozycyjne, opowiadanie bajek 
i legend przez uczniów. Klasa III przewidywała pracę z lekturą, opowiadanie tre-
ści i przeżyć, wyrażanie pisemne i ustne swoich wrażeń, doświadczeń, wydarzeń 
z życia codziennego, ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne oraz 
sprawdziany wiadomości. 

W zakresie nauczania historii i geografii w programach pojawił się nowy nurt, 
który w miejsce systematycznego omawiania wojen, walk politycznych, historii 
kolejnych dynastii dążył do wyłonienia wartości ludzkich, pracy, osiągnięć cywili-
zacyjnych. Nauczanie tych przedmiotów ściśle wiązano z edukacją moralną i oby-
watelską, z podkreślaniem pozytywnych elementów historii człowieka i sposobu, 
w jaki kształtuje on swoje środowisko. Nauczanie w klasie V i VI pogłębiało za-
kres wiedzy z trzech pierwszych lat nauczania i kładło większy nacisk na ukazanie 
miejsca Włoch i ich roli na tle historii oraz geografii krajów europejskich, zapo-
znanie uczniów z elementami charakterystycznymi dla poszczególnych regionów 
oraz państw sąsiedzkich. 

W klasach młodszych zalecano stosowanie pomocy dydaktycznych ułatwia-
jących zrozumienie procesów historycznych (ilustracji, map geograficznych 
i topograficznych, modeli plastycznych, wycieczek muzealnych, obserwacji 
przedmiotów charakterystycznych dla epoki, nauczania międzyprzedmiotowego) 
i oparcie ich na relacjach z najbliższym otoczeniem lokalnym. Treści programowe 
obejmowały rozmowy na temat historii rodzin uczniów. Ważne miejsce w eduka-
cji historycznej zajmowało odwoływanie się do lokalnych zwyczajów jako źródła 
wiedzy o czasach minionych. Spotkania i rozmowy z rodzicami i dziadkami, ich 
relacje o sposobach odżywiania, ubierania, pracy, używaniu ognia i wyglądzie 
domów były ważnym źródłem historycznym.

Nauczanie geografii rozpoczynano od orientacji w najbliższej okolicy, robienia 
krótkich wycieczek, używania kalendarza, dostrzegania przemian przyrodniczych, 
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odczytywania wskazań zegara. W klasie III dołączano omawianie legend doty-
czących starożytnego Rzymu, Grecji, Egiptu; zwiedzanie lokalnych zabytków, 
muzeów. Edukacja geograficzno-historyczna związana z lokalną społecznością 
(Il Comune), prowincją i regionem łączyła się z edukacją moralną i obywatelską. 
Zapoznawano uczniów z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie lokalnej 
społeczności (burmistrzem, policjantem, lekarzem, właścicielem sklepu, szewcem 
etc.). Program nauczania proponował także oglądanie ilustracji pokazujących 
społeczeństwa największych bądź najważniejszych państw świata: Wielkiej Bry-
tanii, Rosji, Francji, Niemiec, Brazylii i Ameryki, Indii, Chin, Japonii, Australii, 
Afryki (jako przedstawiciela świata arabskiego), Egiptu i RPA. Przyglądano się ich 
życiu codziennemu i ekonomicznemu. 

Na uwagę zasługuje także zespół przedmiotów poświęcony naukom ścisłym 
i higienie (scienze e igiene). Obserwacje przyrodnicze, zbieractwo okazów przy-
rodniczych, prowadzenie prostych obserwacji i prac badawczych czy eksperymen-
talnych miały zaspokoić naturalną ciekawość świata charakterystyczną dla dzieci 
w młodszym wieku szkolnym i wdrożyć je do systematycznego i pogłębionego 
analizowania świata przyrodniczego (zwierząt i roślin) oraz prac naukowych. 
W zakresie nauczania higieny celem edukacyjnym było nauczenie uczniów świa-
domego przestrzegania norm higieny osobistej, wartości zdrowia, roli sportu i kul-
tury fizycznej, przeciwdziałania wypadkom, higieny pracy etc. oraz rozumienia 
ich wagi w życiu społecznym. Jako pomoc dydaktyczną do nauczania tych treści 
stosowano „zeszyty zdrowia”, które zawierały zarówno przykłady prawidłowego 
postępowania, jak i zestawy pytań kontrolnych. Problematyka w nich poruszana 
odpowiadała na pytania: „Kiedy należy się kąpać? Dlaczego? Kiedy myjesz zęby? 
Ile godzin śpisz? (...) Czy zdarza ci się doczepiać do jadącego auta lub motoru? 
Czy bawisz się ogniem? Czy umiesz pływać? (...) Jakich narzędzi do pracy używasz 
i dlaczego? Gdzie i jak długo pracujesz?”180 etc. Odpowiadając na zapotrzebowanie 
społeczne i medyczne, w programie zawarto też takie treści, jak właściwa opieka 
i przeciwdziałanie chorobom: gruźlicy i malarii. Tematy te łączyły się z naucza-
niem przyrody, chemii i fizyki w klasach starszych.

Nauczanie higieny181 było szczególnie ważne dla dziewcząt ze szkół wiejskich 
w odniesieniu do edukacji w zakresie przestrzegania higieny przygotowywania 
posiłków, opieki nad dzieckiem, utrzymywania czystości w domu i higieny ho-
dowli zwierząt użytkowych.

Lekcje śpiewu wciąż miały swoje znaczące miejsce w edukacji. Dla młod-
szych klas szkoły podstawowej program przewidywał śpiewanie artystycznych 
pieśni religijnych, patriotycznych, ludowych z zachowaniem zasad emisji głosu. 
Lekcje śpiewu służyć miały wyzwalaniu emocji społecznych i budowaniu więzi 
międzyludzkich. 

180 Ibid., s. 83.
181 Ibid., s. 88.
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Ustanowiona w 1947 roku nowa konstytucja182 deklarująca, że Włochy są kra-
jem demokratycznym, opierającym się na pracy, w którym wszyscy obywatele mają 
równe prawa bez względu na płeć, rasę, język, religię, opinie polityczne, pochodze-
nie społeczne i stan zdrowia, gwarantowała szkołę otwartą dla wszystkich i opiekę 
państwa nad szkołami. Artykuły 33 i 34 ustanawiały wolność sztuki, nauki i eduka-
cji. Konstytucja regulowała stosunek państwa i Kościoła, uznawała równość innych 
religii wobec prawa, choć oczywiście religia katolicka nadal była dominująca, co wi-
doczne było w programach szkolnych i przewodnikach metodycznych183.

Wytyczne dla nauczycieli zaczerpnięte z podręcznika przygotowującego do za-
wodu wskazują metody nauczania religii, która, podobnie jak w poprzednich la-
tach, powinna była być inspirowana od pierwszej do ostatniej klasy „słodką posta-
cią Jezusa, objawiającą się w Ewangelii. (...) Głównie w pierwszych dwóch klasach 
(...) religia powinna być zaszczepiana w duszach dziecięcych z matczynym ciepłem 
i słodyczą. Jak matka naucza dziecko pacierza, modląc się wraz z nim, tak samo 
powinien czynić nauczyciel”184. Nauczanie religii właściwie miało dwa główne cele. 
Pierwszy z nich to cel informacyjny, zapoznanie ucznia z historią życia Chrystusa, 
jego naukami, z Kościołem i jego twórcami. Drugi cel to cel kształcący, wpływ 
na uczniów, układanie ich duszy i rozumienie prawdy, kształtowanie praktyku-
jącego chrześcijanina, doskonałego obywatela (cittadino perfetto) z ukształtowa-
nym poprawnie kręgosłupem moralnym. Należało formować człowieka gotowego 
do wejścia w życie jako pracowity obywatel i wyposażyć go w uczciwość, wstrze-
mięźliwość i pracowitość tak, by był niezabobonny i niefanatyczny. Doskonały 
obywatel powinien nieść pomoc, pomagać w cierpieniu, kochać i szanować bliź-
nich, a jego dobro powinno wypływać nie z egoistycznych pobudek, chęci zysku 
ani ze strachu przed karą, ale z pobudek chrześcijańskich. 

Podręczniki sztuki pedagogicznej przypominały znaczenie edukacji jako czyn-
nika kształtującego narody, a przede wszystkim rolę kształcenia wczesnoszkol-
nego, które w najbardziej chłonnym momencie życia dziecka wpajać powinno 
ideały, powinności obywatelskie, zasady moralne, opierając się na regułach brater-
stwa międzyludzkiego, wynikającego z ogólnoludzkich chrześcijańskich wartości. 
Dlatego też tak dużą wagę przywiązywano do kształtowania w uczniach potrzeby 
niesienia pomocy, współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych. Ro-
dzina nadal była w centrum uwagi szkoły. „Obowiązkiem szkoły jest harmoniza-
cja jej działań z działaniami rodziny, przy szczególnym nacisku na życie religijne, 
w którym szkoła musi pogłębić i wyjaśnić główne zasady wiary i w żadnym wy-
padku z tych działań nie rezygnować”185. 

182 Costituzione della Repubblica Italiana, G.U. 7 dicembre 1947, con le modifiche apportate dalle 
Leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, 22 novembre 1967, n. 2, 18 ottobre 2001, n. 3, 23 ottobre 
2002, n. 1.

183 P. Feola, Corso di preparazione ai concorsi magistrali. Preparazione alla prova scritta, v. 1, Conte 
Editore Roma, 1950, s. 261.

184 Ibid.
185 Ibid., s. 22.
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W środowiskach zaniedbanych, w których edukacja nie była wartością, obo-
wiązkiem szkoły było niesienie „kaganka oświaty” zarówno w zakresie wychowa-
nia obywatelskiego, jak i norm przestrzegania higieny. Poradnik dla nauczycieli 
w starszych klasach szkoły podstawowej proponował przeprowadzenie lekcji języ-
ka ojczystego w następujący sposób: „Zilustrujcie przykładami z historii literatury 
i waszymi rozważaniami słowa św. Franciszka: Homo tantum scit quantum agit, 
wykazując, że prawdziwa kultura nie polega jedynie na lenistwie i bezużytecznych 
rozmowach, ale dąży do zasiania w duszach cnót moralnych i sprawdza się w czy-
nach i działaniu”186.

Uwagi dla nauczycieli odnoszące się do toku prowadzenia lekcji zalecały wyjść 
od czasów historycznych i udowodnić, że w dawnych epokach oddzielenie kul-
tury od życia doprowadziło do upadku moralnego i cywilnego (civile), a następ-
nie przeprowadzić ucznia przez rozmyślania nad tym, że prawdziwa kultura musi 
zmierzać do wzbogacania ducha dla obudzenia/pobudzenia prawdziwej religii 
(il culto vero) i podsycenia/pobudzenia świadomości niezależności, konkludu-
jąc, że człowiek wykształcony i prawdziwy obywatel to nie ten, który przeczytał 
wszystkie książki i pamięta ich treść, ale ten, który poprzez lektury ukształtował 
własną duszę, potrafi działać świadomie i zgodnie z duchowymi wartościami. Za-
lecano, by po tragicznych doświadczeniach wojny nauczanie geografii i historii 
stało się nauczaniem moralności. Heroizm i życie tych, którzy walczyli przez lata 
za wolność, należy przedstawiać jako życie świętych, misjonarzy poświęcających 
się dla tworzenia nowej cywilizacji. 

Dla potwierdzenia takiego sposobu działania należało wiązać treści szkolne 
z codziennym życiem Włoch i regionu, wykorzystywać pomoce dydaktyczne – 
tablice, rekwizyty historyczne, ilustracje, poezje, wizyty w muzeach etc. Jak za-
lecały poradniki metodyczne, nauczanie historii i geografii należało rozpocząć 
od klasy I, dostosowując jego poziom do kondycji klasy, ale codzienne należało 
tej problematyce poświęcać choć minutę i łączyć opowiadania o dawnych czasach 
z odniesieniami do aktualności. 

Tłem przemian programów nauczania dla szkoły podstawowej w latach pięć-
dziesiątych stała się rozpoczęta i zaplanowana na dziesięciolecia batalia przeciw-
ko wszechobecnemu analfabetyzmowi oraz wielka akcja reedukacji i alfabetyzacji 
mas. Programy radiowe i telewizyjne prowadziły audycje edukacyjne, wydawano 
proste do odczytania kalendarze i almanachy popularyzujące nie tylko podstawo-
wą wiedzę szkolną, ale również podstawową wiedzę o własnym kraju i świecie, 
wzroście gospodarczym, rządzie, miastach, obowiązkach obywatelskich. W latach 
sześćdziesiątych popularne almanachy zawierały instrukcje na temat właściwych 
postaw obywatelskich, współpracy międzynarodowej, informowały masy o po-
wstałych wówczas wspólnotach europejskich, zwracały uwagę na problem rasiz-
mu i promowały prawa człowieka. Były to także poradniki dobrego wychowania 
i stosowania codziennej higieny osobistej (ilustracja 8). 

186 Ibid., s. 298.
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Ilustracja 8. Popularyzacja informacji o Wspólnotach Europejskich (IT), 1968
Źródło: Il Leonardo, Almanacco di educazione popolare, Minister Della Pubblica Istruzione, 
Comitato Centrale per L’Educazione Popolare, Roma 1955, oraz Il Leonardo, Almanacco di 
educazione popolare, Minister Della Pubblica Istruzione, Comitato Centrale per L’Educazione 
Popolare, Roma 1968.

W połowie lat pięćdziesiątych powstał Komitet Centralny zajmujący się edu-
kacją powszechną187. Dzięki jego działaniom gwałtowanie wzrosła liczba osób 
korzystających ze szkoły powszechnej. W latach 1950–1951 skorzystały z niej 
499 034 osoby. Powstawały biblioteki, centra informacyjne. Oczywiście z tych 
form kształcenia korzystały głównie osoby dorosłe, ale treści promujące wartość 
wykształcenia pojawiały się także w szkolnych podręcznikach przeznaczonych dla 
dzieci i młodzieży aż do końca lat siedemdziesiątych. 

187 Il Leonardo, Almanacco di educazione popolare, Ministero Della Pubblica Istruzione, Comitato 
Centrale per L’Educazione Popolare, Roma 1968, s. 72. 
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Te wszystkie przemiany miały wpływ na powstanie w 1955 roku nowego 
programu nauczania przeznaczonego dla szkół podstawowych. Był to właściwie 
pierwszy kompletny program nauczania napisany od czasów faszyzmu, choć oczy-
wiście czynił liczne odwołania do zapisów programowych z 1945 roku. Program 
ten wywarł niezwykle silny wpływ na włoską edukację, gdyż stanowił punkt od-
niesienia do wszelkich zmian programowych aż do lat osiemdziesiątych. Opiera-
jąc się na koncepcjach przenikających się idei humanizmu i chrześcijaństwa, miał 
on zapewnić podstawowe kształcenie charakteru i inteligencji przez świadomość 
uczestniczenia w życiu swojej lokalnej społeczności i państwa.

Zapisy tego programu wyodrębniono w dwóch cyklach korespondujących 
ze strukturą systemu szkolnego. Należy przy tym zauważyć, że wszystkie treści 
ułożono koncentrycznie, co oznacza, że powtarzały się w poszczególnych la-
tach nauczania, pogłębiając i wzbogacając jedynie swój zakres. Celem programu 
z 1955 roku188 było zapewnienie wszystkim dzieciom kształcenia podstaw inteli-
gencji i charakteru, które były uważane za warunek efektywnego i świadomego 
uczestnictwa w życiu społecznym i państwowym. Szkoła podstawowa nazywa-
ła się elementarną nie tylko dlatego, że uczyła liczyć, czytać, pisać i wyposażała 
dziecko w podstawowe elementy kształcenia kulturowego, ale przede wszystkim 
dlatego, że kształtowała podstawowe kompetencje człowieka zbudowane na pod-
stawie religii chrześcijańskiej i nauki Kościoła katolickiego, które nadal były okre-
ślone w tym programie jako fundament i ukoronowanie całego procesu nauczania 
(come suo fondamento e coronamento) oraz odnosiły się do przyznawania godno-
ści osobie ludzkiej poprzez wzajemne przenikanie się uduchowienia i wolności. 
W chrześcijańskiej wizji człowiek, edukacja, życie i idee komponować się miały 
w harmonijny i spójny obraz189. 

Celem głównym szkoły było więc nie tylko zapoznanie uczniów z zespołem 
złożonych pojęć i idei, ale też przekazanie im radości samodzielnego uczenia się 
i wdrożenie do dalszego samokształcenia. Przemianowanie szkoły elementarnej 
(elementare) na podstawową (primaria) oznaczało szkołę otwartą, w której można 
było kontynuować edukację. Oznaczało to również wewnętrzny podział, który po-
zwalał na przejście od pierwszych epizodycznych doświadczeń ucznia do pierw-
szego stopnia kształcenia kulturowego, który z kolei stawał się podstawą do sys-
tematycznego doskonalenia. Ponadto ta nowa szkoła (primaria) była miejscem, 
w którym uczniowie mieli równe szanse uczestniczenia w procesie nauczania, 
bez względu na pochodzenie społeczne. Była to szkoła dla ludu, dla wszystkich, 
dla obywateli190. Program położył szczególny nacisk na wykorzystanie warunków 
i doświadczeń dziecka wyniesionych z domu rodzinnego, środowiska społecznego 
i religii, w których się wychowywało. Nauczyciel nie mógł zapominać, że edukacja 

188 Programmi didattici per Scuola Primaria, Decreto de; Presidente della Repubblica, 14 giugno 
1955, n. 530, G.U. n. 146, 27 giugno 1955. 

189 C. Cottone, I nuovi programmi della scuola primaria. Interpretazione e commento, con appendi
ce dei piani annuali di studio, Edizioni Giuntine, Firenze 1956, s. 48–49.

190 Ibid., s. 49–52.



101Rozwój zmian programowych we włoskich programach i podręcznikach…

nie zaczyna się w szkole i w niej się nie kończy. Pięcioletnia szkoła podstawowa 
podzielona na dwa cykle miała zapewnić dość czasu, by wszyscy uczniowie mo-
gli zgodnie z tempem własnego rozwoju i dojrzewania opanować wszelkie treści 
i umiejętności przewidziane tym programem. 

Na podstawie ogólnie zarysowanych celów i zadań szkoły podstawowej pro-
gram nauczania dla klasy I i II, czyli pierwszego cyklu edukacyjnego, przewidywał, 
że nauczyciel od początku do końca procesu nauczania będzie prowadził zaplano-
wany proces kształtowania osobowości ucznia poprzez edukację religijną, moral-
ną, obywatelską, fizyczną i inne formy aktywności duchowej oraz praktyk kores-
pondujących z zainteresowaniami ucznia, jego wiekiem i stopniem przyswajania 
wiedzy. Dopiero po ukształtowaniu umiejętności obserwowania kierowano uwagę 
ucznia na bliskie dziecku przedmioty, fakty i doświadczenia związane ze środowi-
skiem lokalnym.

Program lat pięćdziesiątych po raz kolejny podkreślał, że edukacja religijna sta-
nowi podstawę procesu edukacyjnego i sens życia. „Życie szkolne rozpoczyna się 
codziennie modlitwą, która jest wzniesieniem duszy do Boga, a następnie śpiewem 
krótkiej pieśni religijnej lub wysłuchaniem sakralnego utworu muzycznego”191. 
Przedmiotem nauczania były też proste rozmowy na temat znaku krzyża, głów-
nych modlitw (Ojcze nasz, Ave Maria, Chwała Panu, modlitwa do Anioła Stróża, 
modlitwa za zmarłych) oraz na temat wydarzeń opisanych w Starym Testamencie 
i epizodów z życia Chrystusa podanych w Ewangelii. Nauczanie religii przygoto-
wywało ucznia do praktycznego nabycia podstawowych przyzwyczajeń w odnie-
sieniu do życia moralnego, zachowań obywatelskich i społecznych, zachowania 
higieny, stosunków rodzinnych, zachowania w szkole i w miejscach publicznych. 
Wykorzystywano wszystkie okazje do edukacji emocjonalnej, kształtowania uczuć 
i woli poprzez edukację religijną. W celu pogłębienia nauczania religii zalecano 
nauczycielom korzystanie z przewodnika do nauczania religii w szkołach podsta-
wowych zatytułowanego Guida di insegnamento religioso per le scuole elementare, 
opracowanego przez Najwyższą Komisję Kościelną. Czytając wskazówki dla na-
uczycieli, można uświadomić sobie, jak wielki wpływ na kształtowanie się oso-
bowości uczniów miała w tamtym okresie szkoła i jaką dominującą i modelują-
cą sposób widzenia świata przez ucznia rolę miały treści religijne192. W ramach 
kształtowania posłuszeństwa na przykładzie podania o Kainie i Ablu pokazywano, 
że każde nieposłuszeństwo jest karane, a Bóg wie i widzi wszystko. Ważne miejs-
ce w szkolnym życiu miały święta religijne, tradycje chrześcijańskie, zwyczaje lu-
dowe, które należało odpowiednio celebrować. Poradnik wymieniał w kolejności 
wszystkie obowiązujące w tym czasie święta religijne, zwracając szczególną uwagę 
na międzyprzedmiotową korelację, której głównym elementem była nauka kolęd 
i pastorałek, wspólny śpiew, wykonywanie ozdobnych kartek świątecznych, rysun-
ków przedstawiających epizody z opowieści biblijnych. 

191 Ibid., s. 62.
192 D. Aloja, Classe per classe. Itinerari didattici per 1957–58, Edizione de „I Diritti della Scuola”, 

Roma 1957.
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Moralizujące przysłowia oparte na epizodach z Ewangelii, czynienie dobra 
i niesienie pomocy omawiane były także na przykładzie organizacji międzynaro-
dowych – choćby działalności Czerwonego Krzyża. Aby ukazać jak najpełniejszy 
obraz zakresu treściowego, korelacji międzyprzedmiotowej i dominacji niektórych 
treści nad innymi, należy przytoczyć wybrane fragmenty z podręczników i zadań 
przeznaczonych dla uczniów.

Na pierwszej lekcji w klasie III pojawił się następujący tekst, na podstawie któ-
rego nauczyciel powinien prowadzić konwersacje dotyczące powrotu z wakacji 
i pierwszego dnia szkoły. 

Drogie dzieci, cieszę się, że was znowu widzę. Dobrze spędziłyście wakacje? Ty, 
Piotrusiu, urosłeś. Ty, Łukaszku, natomiast nie urosłeś wiele. Jakie ładne tornistry wi-
dzę! Twoja teczka jest nowa? Kto ci ją kupił? O! I nowe zeszyty macie.
Ależ dobre są te wasze mamy! Kupiły wam tyle nowych rzeczy. Oj, te mamy! Są po pro-
stu waszymi aniołami stróżami. Aniołami, które można zobaczyć; podczas gdy aniołów 
w niebie nie można zobaczyć, ponieważ to są prawdziwe duchy. Modlimy się każdego 
dnia do Anioła Stróża, żeby nas trzymał z daleka od złego; modlimy się do Boga za na-
sze dobre mamy i dobrych tatusiów, żeby byli zawsze szczęśliwi193.

Po takim powitaniu i omówieniu powrotu dzieci z wakacji do szkoły nastę-
powała modlitwa. Ten sam przewodnik194 dla nauczyciela w dalszej części lekcji 
zalecał kształtowanie w uczniach grzeczności i uprzejmości. Zamieszczony wiersz 
zatytułowany W szkole, autorstwa Renza Pezzaniego, przekazuje instrukcje dobre-
go zachowania: 

Wszystko tutaj w środku jest piękne i dobre,
dzwonek dzwoni tak słodko,
na ścianie wisi krzyż, 
wydaje się, jakbyśmy byli w kościele: 
wchodzimy bez nakrycia głowy, 
rozmawiamy półgłosem,
odpowiadamy na wezwanie...
Och, jak szybko mija czas w szkole195. 

Nawet w tym wolnym tłumaczeniu, bez zachowania rymu i rytmu wiersza, 
można zauważyć wszechobecne odniesienia religijne. A przecież tematem lekcji 
było rozpoczęcie roku szkolnego i powrót z wakacji. 

Dopełnieniem takiej lekcji (oprócz arytmetyki, gdzie liczono odlatujące lub za-
strzelone ptaki) była lekcja śpiewu, podczas której wykonywano religijne utwory, 
na przykład Ojcze nasz, który jesteś w niebie. 

193 W. Cortesi, Scuola mia. Guida didattica per la 3° classe elementare. Secodno i nuovi programmi 
didattici del 14 giugno 1955, Minerva Italica, Berfamo 1963, s. 21. 

194 Ibid.
195 Ibid., s. 22.
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W klasie III w zakresie nauczania o człowieku i budowie jego ciała i zmysłach 
również znajdujemy treści religijne: 

Moje ciało jest darem Boga i tak jak wszystkie jego dary jest dobre. Razem z ciałem Bóg 
dał mi duszę, inteligencję, mowę, wzrok, słuch, smak i zmysł dotyku. Dzięki umysłowi 
będę myślał o pięknych rzeczach i podziękuję mojemu Stwórcy. Dzięki językowi wszyst-
kim powiem dobre słowa. Oczami będę widział tylko rzeczy piękne, uszami nie będę słu-
chał brzydkich rozmów. Rękami nie uderzę nikogo. Nogami nie będę kopał kolegów196. 

Po tym wprowadzającym tekście następowała prezentacja ilustracji obrazują-
cych poszczególne części ciała, podpisy do nich, odmiana czasowników – widzę, 
słyszę, dotykam etc.

Trudno więc było się dziwić, gdy badani włoscy nauczyciele w 2000 roku wciąż 
pamiętali główną pedagogiczną myśl: nauczanie religii jest fundamentem i ukoro-
nowaniem procesu edukacyjnego.

Szkoła włoska przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zwracała szcze-
gólną uwagę zarówno na wychowanie zdrowotne i fizyczne, jak i edukację języ-
kową – w rozumieniu alfabetyzacji i nauczania urzędowego/oficjalnego języka 
ojczystego.

W nauczaniu językowym bodźcem do rozwoju języka pisanego w początko-
wej fazie były przede wszystkim język mówiony, obserwacje, intuicje, odkrycia 
i doświadczenia wyniesione ze wspólnych i indywidualnych zabaw, z elementów 
pracy (giocolavoro) i działań spontanicznych (teatrzyków, rysunków, prac pla-
stycznych). Nauczyciel powinien był przywiązywać dużą wagę do spontanicznych 
form wypowiedzi, gdyż uważano je za obraz rozwoju duchowego ucznia. Zada-
niem nauczyciela było dawanie przykładu w poprawnym używaniu narodowego 
języka. Początkowo, by rozwijać umiejętność wypowiadania myśli, nauczyciel 
mógł akceptować używanie przez uczniów dialektu, jednakże z czasem zalecano 
powstrzymywanie tego nawyku i skłanianie uczniów do używania oficjalnego ję-
zyka narodowego. Kolejny etap edukacji językowej polegał na nakłanianiu ucz-
niów do samodzielnego podejmowania poszczególnych zadań: czytania tekstów, 
uczenia się, autodyktowania, recytowania łatwych wierszyków, spontanicznego 
przedstawiania treści bajek, opowiadania, żarcików i gier. 

Niezmiennie szczególnie dużą wagę przywiązywano do śpiewu chóralnego 
w języku oficjalnym lub w dialekcie z akompaniamentem muzycznym, dostoso-
wanym do możliwości głosowych ucznia i, jeśli to możliwe, z interpretacją wspo-
maganą mimiką i ćwiczeniami rytmicznymi. Celem tych śpiewów – oprócz kształ-
cenia słuchu, głosu, dykcji i ćwiczeń ruchowych – było wzmocnienie duchowości 
i przynależności społecznej oraz wyzwalanie instynktu społecznego. 

W zakresie stosowanych bądź zalecanych metod nauczania państwo pozosta-
wiło nauczycielowi pełną swobodę wyboru zgodnie z 33 punktem konstytucji gło-
szącym, że sztuka, nauka i edukacja są wolne. Aby nie doprowadzić do rozproszenia 

196 Ibid., s. 31.



104 Edukacja we Włoszech w procesie przemian

się kultury narodowej i spłycenia rozumienia sensu edukacji, prawo w pewien 
sposób regulowało i ograniczało całkowitą swobodę i autonomię szkół, choćby 
poprzez ustanawianie ministerialnych programów nauczania197.

Ważnym aspektem edukacyjnym było kształtowanie tożsamości narodowej 
i budzenie uczuć patriotycznych. Miłość do ojczyzny miała się ujawniać w świa-
domości ucznia jako naturalne rozszerzenie uczuć rodzinnych i domowych oraz 
jako spełnienie i urzeczywistnienie wartości narodowych wskazanych ideami mię-
dzynarodowego zrozumienia. 

Nauczanie historii nie musiało mieć tendencji do systematycznego i chrono-
logicznego układu wydarzeń, ale powinno było przede wszystkim przedstawiać 
wielkie postacie oraz momenty historyczne reprezentatywne dla epoki (starożytny 
Rzym, początki chrześcijaństwa i proces chrystianizacji, życie i zwyczaje średnio-
wieczne, renesans, wielkie odkrycia geograficzne aż do czasów współczesnych, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na Risorgimento – okres walk o wyzwolenie 
i zjednoczenie Włoch) w ostatniej klasie cyklu, czyli w klasie V. Zalecano, by na-
uczanie historii odbywało się w odniesieniu do współczesności. Systematyczne 
poszerzanie zakresu poznania lokalnego środowiska – od gminy, poprzez pro-
wincje, aż do regionu – miało doprowadzić ucznia do całościowego postrzegania 
swojego kraju wraz z jego podstawowymi aspektami historyczno-geograficznymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem i rozumieniem procesu zjednoczenia narodowe-
go. Kształcenie miało przede wszystkim nauczyć miłości do ojczyzny i wzbudzać 
uczucia braterstwa z narodem, który tworzy wielką rodzinę ludzką (la grande fa
miglia umana). 

W listopadzie przewodnik dla nauczycieli zalecał wizytę pod pomnikiem Nie-
znanego Żołnierza i konwersacje na podstawie tekstu pod tytułem Polegli za moją 
Ojczyznę. 

Obserwując pomnik, widzimy wypisane imiona. Są to nazwiska żołnierzy, którzy 
umarli, żeby chronić nasze domy, nasze kościoły, nasze pola. Między tymi imionami 
jest także imię wujka jednego z naszych uczniów. Zabitych jest 25 osób, a zaginio-
nych 11. Ofiarujmy im kwiaty i modlitwę. 28 października 1921 roku przywieziono 
do Aquilei 11 zwłok żołnierzy, których imion nie można było rozpoznać. Były to zwło-
ki piechurów, lotników, marynarzy, strzelców alpejskich pochodzących ze wszystkich 
stron Włoch. Pewna mama miała syna. Był on nauczycielem, który z własnej woli po-
szedł na wojnę i potem zaginął. Mama podchodzi więc do jednej z 11 trumien, gdzie 
śpią nieznani żołnierze. „Może w jednej z tych trumien jest mój syn” – myśli. W ciszy 
wskazuje jedną z trumien. Ta trumna była potem zawieziona do Rzymu i złożona na oł-
tarzu Ojczyzny. Inne zwłoki zostały złożone na cmentarzu kościoła w Aquilei. Kiedy ta 
mama umrze, zostanie i ona złożona obok nieznanych żołnierzy198.

197 Ibid., s. 55.
198 Ibid., s. 81. 
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Krótki w formie, mocny w przekazie tekst pełen odwołań do dziecięcych uczuć 
(miłość do matki, Boga, powaga cmentarza) wsparty jest zapisywaną w zeszycie 
notatką o podobnej wymowie. 

Praca wyniesiona w latach powojennych do rangi cnoty narodowej była 
wszechobecna w szkolnych programach nauczania i szkolnym życiu. Rozumiana 
jako odczuwalna potrzeba lat dziecięcych, dawała okazję do aktywizacji ucznia, 
stymulowania ducha inicjatywy, wzbogacania siły i środków wyrazu oraz coraz 
doskonalszego kształcenia. Pracy nie uważano za dyscyplinę nauczania i dlatego 
nie zwracano szczególnej uwagi na metody i techniki jej wdrażania podczas lekcji. 
Musiała jednak być dla ucznia atrakcyjna i zachęcająca, łatwa i bezpieczna. 

Prace przeznaczone dla dziewcząt miały jeszcze jeden szczególny wymiar. 
Zgodnie z programem były jednym z czynników kształtujących duchowość kobie-
ty i przez ich wielki wpływ moralny i materialny przyczyniać się miały do kształ-
towania wizerunku kobiety i jej roli w życiu w wymiarze zarówno społecznym, jak 
i domowym. Uczennice stopniowo przyuczano do robienia na drutach, szycia, ce-
rowania, łatania ubrań, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tradycje środowiska 
lokalnego. Dziewczęta uczono łatwych prac porządkowych, zdobniczych i dobrego 
gospodarowania oraz zarządzania domem, a także przestrzegania praktyk higie-
nicznych i, jeśli było to możliwe, gotowania. Takie działaniowe połączenie podsta-
wowej edukacji kulturowej, gospodarskiej i rodzinnej dawało początek przygoto-
waniu zawodowemu i funkcjonowaniu dziewczynki w lokalnej społeczności. 

Program nauczania z roku 1955 wyraźnie wskazywał cele edukacyjne, jakie na-
leżało osiągnąć na zakończenie pierwszego etapu nauczania: elementarne kształ-
cenie umysłu, inteligencji i charakteru jako podstawy świadomego uczestnictwa 
w życiu społecznym własnego środowiska i państwa oraz przekazywanie elemen-
tów kultury, a co ważniejsze – kształtowanie rozumienia i świadomości własnego 
istnienia na podstawie chrześcijańskiej doktryny i edukacji religijnej, którą nie-
zmiennie określano jako fundament i ukoronowanie całego procesu dydaktycz-
nego. Wyznaczone role społeczne kobiety i mężczyzny nie uległy drastycznym 
przemianom. Wiązanie emocjonalne uczniów z lokalnym środowiskiem utrwala-
ło zastane struktury i konserwowało lokalne tradycje. Wszechobecne odwołania 
do nauk Kościoła i duchowości chrześcijańskiej i katolickiej kształtowały pożądany 
kręgosłup moralny społeczeństwa, a poszanowanie pracy dawało podstawy do wy-
chowania doskonałego obywatela (il cittadino perfetto) przygotowanego do podej-
mowania wskazanych ról społecznych.

Opierając się na analizach programu nauczania i przewodnikach metodycz-
nych, można stwierdzić, że w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nauczanie 
w młodszych klasach szkolnych zawierało skompresowaną wiedzę o świecie. Znaj-
dowały się tam cała historia Włoch (od prehistorii aż do czasów uczniowi współ-
czesnych), przyroda (uczono o roślinach, zwierzętach, człowieku, minerałach, 
różnych środowiskach życia), geografia (uczeń nabywał wiedzę o klimatach, topo-
grafii własnego kraju, budowie terenu, uczył się posługiwania mapą), nauki ścisłe 
(elementy fizyki, chemii), sztuka (dzieła sztuki, głównie sakralnej, jako ilustracja 
treści programowych). Wszystko to było mocno zabarwione treściami religijnymi, 
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definiującymi dobro i zło, i patriotycznymi, odnoszącymi się zarówno do ojczy-
zny, jak i do lokalnej społeczności i najbliższej okolicy.

Kolejne lata przemian edukacyjnych przyniosły wzmocnienie działań pro-
demokratycznych w szkole. Po latach faszyzmu w niemal każdym dokumencie, 
przewodniku i instrukcji dla nauczyciela podkreślane były waga wolności, demo-
kracji, więzi społecznych i rodzinnych, praworządności, rola państwa i władz 
lokalnych (także opieki społecznej z ich strony), znaczenie wykształcenia, rola 
szkoły w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa i oczywiście doniosłe miejsce 
religii w każdym aspekcie życia. Nauczyciele otrzymywali dokładne instrukcje 
dotyczące tego, w jak sposób kształtować u ucznia świadomość przynależności 
do społeczności lokalnej, świadomość swoich praw i obowiązków. Rolę nauczy-
ciela porównywano z rolą głowy państwa. Małą społeczność uczniowską uważano 
za miniaturę społeczności narodowej. Przenosząc obowiązki obywatelskie na po-
ziom społeczności klasowej i szkolnej, wdrażano uczniów do przestrzegania praw, 
wypełniania obowiązków obywatelskich. Temu służyły nie tylko lekcje wychowa-
nia obywatelskiego (educazione civile), ale całokształt szkolnego życia. 

W zakresie powstawania nowych programów nauczania aż do roku 1985 niewiele 
się zmieniło. Nie można jednak powiedzieć, że w ciągu tych trzydziestu lat między 
reformą z roku 1955 a reformą roku 1985 szkoła nie podlegała ewolucji. Kolejne za-
rządzenia ministerialne, instrukcje lokalnych władz oświatowych, jak również aktyw-
ność poszczególnych szkół i nauczycieli były wyznacznikami zmiany, innowacyjności 
merytorycznej i metodycznej oraz dostosowywania treści nauczania do ówczesnej 
sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, jak również do specyfiki lokalnego 
środowiska i jego potrzeb. Ta niezwykle silna relacja tworząca integralny i interak-
tywny łańcuch: uczeń i jego rodzina – społeczność szkolna – środowisko społeczno- 
-przyrodnicze – społeczność lokalna – lokalne władze, zachowała się do dzisiaj. 

Wprowadzony w latach siedemdziesiątych podział administracyjny na okręgi 
szkolne i zwiększenie autonomii szkół zacieśniły te relacje i jeszcze mocniej zwią-
zały szkołę jako instytucję edukacyjną z lokalną społecznością i regionem. Zmia-
ny z roku 1973 wprowadziły pojęcia „społeczności szkolnej”, rozumianej jako 
kolegialne organy zarządzania szkołą (nauczyciele, dyrekcja, rodzice, uczniowie, 
przedstawiciele władz lokalnych etc.), „autonomii administracyjnej”, rozumianej 
jako gwarancje swobody podejmowania decyzji przez „społeczność szkolną”, oraz 
„wolność nauczania”, która oznaczała brak zewnętrznych (pozaprawnych) barier 
i ograniczeń dla nauczycieli wobec ich prawa do wyboru metod nauczania, treści 
nauczania, podręczników etc.199

Programy nauczania z lat siedemdziesiątych200, choć wciąż opierały się na pro-
gramie z roku 1955, w komentarzach do przewodników nauczycielskich aktualizo-
wały wskazówki ministerialne i modyfikowały treści nauczania. Religia nadal zajmo-
wała czołowe miejsce w nauczaniu. Rozpoczynając od zbadania rodzinnej sytuacji 

199 E. Baradeli, I programmi della scuola elementare, Centro Programmazione Editoriale Oggi-
scuola, Modena 1983, s. 27–28.

200 Didattica per la classe 1, Fretelli Fabri Editiori, Milano 1974.
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ucznia, nauczyciel przechodził do modlitw, zwracając uwagę na to, w jaki sposób 
uczniowie się modlą i na ile religia jest obecna w ich codziennym życiu, gdyż – jak 
czytamy – „prawda religijna łączy z sobą nierozerwalnie uczenie się/rozumienie, mi-
łość i życie”201. Zmiana, jaka nastąpiła w sposobie nauczania religii, polegała między 
innymi na tym, że omawiając czynione przez Boga cuda, podkreślano, iż były one 
manifestacją dobra, a nie boskiej mocy. Dobro i niesienie pomocy bliźnim, czynie-
nie „dobrych uczynków” to jedno z haseł wychowawczych. Nauczanie religii w kla-
sie I obejmowało między innymi takie zagadnienia202, jak:

 – życie duchowe uczniów w powiązaniu z życiem rodzinnym; 
 – uczestnictwo ucznia w życiu liturgicznym i parafialnym;
 – modlitwa i oglądanie reprodukcji dzieł sztuki przedstawiających postaci 

świętych; 
 – celebrowanie świąt i dni uroczystych (św. Franciszka, św. Marcina, św. Łu-

cji, św. Katarzyny ze Sieny, Boże Ciało, św. Piotra i Pawła, Święto Zmarłych, 
Boże Narodzenie, Święto Niepokalanego Poczęcia, Wielkanoc, Miesiąc Ma-
ryjny etc.);

 – odczytywanie i omawianie fragmentów Ewangelii i Starego Testamentu (ro-
dzina Abrahama, korzenie ludu izraelskiego, Mojżesz i jego prawa, Adam 
i Ewa, Dawid i głosy na pustyni, Bóg Stwórca, Kain i Abel, chrzest Jezusa, 
cuda Jezusowe), legendy i podania związane z lokalnymi świętymi.

Teksty polecane dzieciom do czytania nie zawierały już drastycznych scen 
i obrazu wojny. Odwoływały się do ich pozytywnych doświadczeń, zachęcając 
do określonych zachowań. 

Pewnego razu zdarzyło się, że Aniołek nie mógł odnaleźć drogi do Raju. Płakał i płakał. 
Usiadł wśród trawy na łące i wyglądał jak porzucone dziecko. 
– Co się stało? – zapytała go mrówka przechodząca w pobliżu. 
– Zgubiłem drogę i nie umiem trafić do Pana w Niebie – odpowiedział Aniołek, szlo-
chając. – Może ty mogłabyś mi wskazać drogę, przechodzisz tędy przecież codziennie.
– Niestety, nie mogę – odpowiedziała mróweczka. – Bardzo mi przykro. Ja znam tylko 
drogę do mojego mrowiska. Zapytaj ptaszka, on pewnie wie więcej niż ja.
Przelatywał obok ptaszek i Aniołek zapytał go szybciutko, czy może on wie, jak wrócić 
do Nieba. Ale i ptaszek też tego nie wiedział.
– Ja znam tylko drogę do tamtego drzewa, gdzie jest moje gniazdko, ale mogę ci coś 
poradzić. Słyszałem, że modlitwy grzecznych dzieci idą prosto do Nieba. Spróbuj iść 
za modlitwą, może ona pomoże ci wrócić do Raju.
Aniołek poleciał do chatki grzecznego dziecka i zastał je tam w czasie modlitwy. Klęczało 
na kolanach koło łóżeczka ze złożonymi rączkami i wyglądało jak mały Aniołek.
Aniołek zaczął przysłuchiwać się modlitwie, która zaprowadziła go po złotej dróżce 
prosto do Nieba203.

201 Ibid., s. 52.
202 Zestaw zagadnień opracowano na podstawie przewodnika metodycznego: ibid.
203 M. Menicucci, L’Educatore Italiano [w:] Didattica per la classe 1…, s. 78–79. 
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Takie teksty były źródłem odwołań przy realizacji innych przedmiotów szkol-
nych. Na lekcjach języka ojczystego uczono się na nich czytać i rozpoznawano 
zależności ortograficzno-gramatyczne, a na lekcjach przyrody zastanawiano się, 
jakie rośliny rosły na łące i jakie zwierzęta na niej mieszkały. Religia była nadal, 
jak to napisano w programie, „podstawą i ukoronowaniem edukacji”. Przepla-
tała się między wszystkimi dyscyplinami nauczania, gdyż życie szkoły związa-
ne było z rokiem liturgicznym. Jednakże integracja treści religijnych nie miała 
już tak natrętnego charakteru jak w latach pięćdziesiątych, choć problematyka 
religijna stanowiła oczywiście element dominujący. Nie ma w tym nic rażące-
go, jeśli wziąć pod uwagę ówczesną niezwykłą pobożność włoskiego społeczeń-
stwa i przywiązanie do kultu postaci lokalnych świętych patronów (szczególnie 
na południu Włoch).

W zakresie nauczania geografii, historii i nauk ścisłych nie mówiło się już 
o „edukacji historycznej” (educazione storica), ale o intuicyjnym i propedeutycz-
nym wprowadzaniu tych treści (intuizioni storiche, geografiche e scientifiche). Na-
uczyciel zatem, zamiast przekazywać określoną wiedzę faktograficzną, kształto-
wał wrażliwość historyczną i poczucie biegu czasu. Nauczanie rozpoczynało się 
od najbliższych dziecku skojarzeń – czyli od rodziny, wspomnień, które dziecko 
ilustrowało, opowiadało, na podstawie których dokonywało obliczeń zegarowych 
i kalendarzowych. W końcu historia (i ta w małym rodzinnym wymiarze, i ta w wy-
miarze historii regionu czy ojczyzny) niepostrzeżenie stawała się elementem życia. 
Uczenie historii naturalnej korespondowało z zainteresowaniami dzieci i opierało 
się na naturalnych obserwacjach w najbliższym środowisku (lub nauczanie było 
wspierane tablicami poglądowymi). 

Edukacja obywatelska, podobnie jak w latach poprzednich, kładła nacisk 
na zakorzenienie ucznia w środowisku rodzinnym i lokalnym, a poprzez tę lo-
kalną identyfikację dążyła do budowania uczuć przywiązania i miłości do ojczyz-
ny. Wychowanie moralne i edukacja obywatelska obejmowały między innymi: 
rozumienie cnót głównych (umiłowanie Jezusa, dobroć i szczerość, solidarność 
międzyludzką, roztropność, męstwo, szlachetność, grzeczność, punktualność, 
posłuszeństwo, przyjaźń etc.); znaczenie obowiązku i współdziałania w życiu ro-
dzinnym; konieczność utrzymywania porządku i czystości, higienę osobistą; ro-
dzinę jako główny element kulturowej hierarchii; prostowanie złych nawyków 
moralnych; walkę z hałasem; wolność i odpowiedzialność – pierwsze wskazówki 
dla ucznia; bezpieczeństwo na drodze; celebrowanie świąt państwowych i spo-
łecznych (Dzień Oszczędności, Święto Lasu – sadzenie drzew, rocznica konkor-
datu, Światowy Dzień Głodu, Dzień Niepodległości, 1 Maja Święto Pracy, Święto 
Republiki etc.); szacunek dla najbliższych, dla rzeczy publicznych i prywatnych, 
roślin i zwierząt.

Szkolna edukacja służyła ciągłemu uświadamianiu uczniowi jego powinności 
i obowiązków wobec kraju (dużej ojczyzny) i wobec regionu (małej ojczyzny), ta-
kich jak płacenie podatków, obrona granic, działanie dla wspólnego dobra, szacu-
nek etc. 
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Nasi uczniowie [czytamy w przewodniku dla nauczycieli – E.M.] są mali, ale żyją 
w społeczeństwie/społeczności (società) i z niego czerpią korzyści i powinni wiedzieć, 
o ile trudniejsze byłoby ich życie, gdyby nie było instytucji, które zabezpieczają wygod-
ne życie ludzi. Zaczynamy więc od służb miejskich, (...) kto wybudował naszą szkolę – 
władze lokalne (il Comune). Nie wiecie, co to jest? To wam powiem. Il Comune jest jak 
wielka rodzina. Głową tej rodziny jest Burmistrz (il Sindaco), który w swoim biurze 
zastanawia się, jak pomóc innym ludziom204.

Przewodnik zalecał przeprowadzenie serii lekcji o ogrzewaniu miasta, oświetle-
niu, kanalizacji, wodociągach, bezpieczeństwie. Po czym proponował kolejną infor-
mację, iż obowiązkiem Il Comune jest chronić swoich mieszkańców, ale obowiąz-
kiem mieszkańców jest płacić podatki. Odwołania do doświadczeń dzieci, wycieczka 
do Ratusza, obserwacja pracy policjanta i strażaka komponowały się w wyraziste 
przesłanie edukacyjne – kształtowanie świadomego doskonałego obywatela (il citta
dino perfetto) także na poziomie ucznia w pierwszych klasach szkoły podstawowej. 
Nauczanie oparte na intuicji miało również odniesienia do pojęcia ojczyzny, która 
dla umysłu sześciolatka czy siedmiolatka była pojęciem zbyt trudnym do ogarnięcia 
wprost. Kształtowanie uczuć patriotycznych i ich afirmacji budowane było na ba-
zie przechodzenia od otoczenia najbliższego dziecku do pojęć dalszych: od rodziny, 
szkoły, miasta/wsi aż do regionu i ojczyzny. 

Ojczyzna jest Wielką Matką, jest matką wszystkich Włochów, i biednych, i bogatych, 
dużych i małych, i każdy musi ją szanować, honorować, i, kiedy trzeba, bronić. Kto nie 
szanuje, nie honoruje, nie broni własnej matki, jest złym dzieckiem. Jeśli ojczyzna jest 
naszą Matką, to znaczy, że my wszyscy jesteśmy braćmi; a bracia muszą się wzajemnie 
szanować, kochać głęboko, pomagać sobie wzajemnie, pracować dla wspólnego dobra 
i dla dobrobytu swojej wspólnej rodziny205. 

Aktualizacja treści zaproponowanych w programie przed trzydziestu laty mu-
siała czynić odniesienia do ówczesnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodar-
czej. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to migracje Włochów za granicę, poszu-
kiwanie pracy, migracje wewnętrzne z biednego południa na lepiej prosperujące 
tereny północne. Przewodnik metodyczny206 zalecał, aby tę problematykę oma-
wiać w następujący sposób:

Bracia, nawet kiedy jako „duzi” mieszkają osobno, nadal się kochają, chcą jak najlepiej 
dla swojej oddalonej mamy; oto jak się zachowują Włosi, gdy są zmuszeni wyjechać 
do innej ojczyzny: nie zapominają nigdy swojej własnej ojczyzny, nie zapominają ni-
gdy swojego domu, swojej szkoły, małego albo dużego cmentarza, gdzie spoczywają ich 
bliscy, mają zawsze przed oczami swoją ziemię, swoje niebo, góry i dzwonnice, wieżę 

204 Didattica per la classe 1…, s. 323. 
205 Ibid., s. 334. 
206 Ibid.
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ratusza, na której powiewała w świąteczne dni trzykolorowa flaga narodowa; nigdy nie 
zapominają swojego własnego języka, modlitw, których się nauczyli w dzieciństwie. 
Ojczyzna-Italia (prezentujemy dzieciom granice kraju) jest domem włoskiej rodziny207.

Edukacja emocjonalna, przeniesienie ciepłych i rodzinnych uczuć do mamy 
na nauczyciela, ulubionego strażaka czy policjanta stanowiła podstawę sukcesu 
dydaktycznego i wychowawczego. Przyzwyczajano uczniów do słuchania rozmów 
o regionie i ojczyźnie, o poszukiwaniu pracy i emigracji, tym bardziej że i w domo-
wych rozmowach wśród dorosłych temat ten był obecny. Efekty tej edukacji widać 
do dziś, może bardziej w małych miasteczkach niż w dużych miastach, ale postać 
il Sindaco (burmistrza) jest w lokalnej społeczności znacząca. Mieszkańcom nie 
jest obojętne, komu powierzają tę funkcję. Jest to postać „żywa”, uczestnicząca 
w życiu społeczności, w festynach, żyjąca radościami i problemami swoich pod-
opiecznych i ciesząca się rzeczywistym autorytetem. Włosi mieszkający za granicą 
utrzymują stały kontakt nie tylko między sobą, ale też z tymi, którzy zostali w kra-
ju. Kultywują lokalną kulturę, swoje tradycje i chronią regionalne języki208.

Lata siedemdziesiąte przyniosły wprowadzenie do podręczników szkolnych 
i programów nauczania treści zawierających współczesną uczniom problematy-
kę historyczną, społeczną, przyrodniczą. Migracje wewnętrzne i emigracja za-
robkowa Włochów zapoczątkowały włączenie do treści programowych eduka-
cji interkulturowej, która wzmocniła prowadzoną od lat powojennych edukację 
propokojową. Tematy historyczne, także te związane z wydarzeniami wojennymi, 
były obecne w podręcznikach. Nie miały one jednak tak martyrologicznego wy-
dźwięku jak te w podręcznikach z lat pięćdziesiątych. Teraz wojnę przedstawiano 
jako zło. Ilustracje i teksty oddziałujące na wyobraźnię i uczucia ucznia wzbudzały 
w nim współczucie dla ofiar, strach przed wojną i potrzebę pokojowego współ życia 
i współdziałania (ilustracja 9). Niejednokrotnie w podręcznikach były zamiesz-
czane wiersze autorstwa dzieci, co wzmagało empatyczne uczucia dzieci włoskich.

Tato, zapomniałeś zabrać chusteczkę do nosa, 
Nie wziąłeś z sobą szczoteczki do zębów,
Wszystkiego, wszystkiego zapomniałeś,
Dlaczego wyszedłeś w takim pospiechu?
Nie powiedziałeś mi nawet do zobaczenia, 
Tatusiu, gdzie jesteś?209

207 Didattica per le classe 1…, s. 334.
208 Centrum Rozwoju Języka i Kultury Regionu Friuli w Udine, informacje pozyskane z centrum 

oraz ze strony internetowej http://www.provincia.udine.it (dostęp: 1.01.2009).
209 Wiersz pt. Tata, napisany przez dziewczynkę z Izraela, lat 8 [w:] G. Belgrano, I segni e le parole. 

Classe 3, letture per il secondo ciclo, Editrice Noseda, Como 1977, s. 18. 
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Ilustracja 9. Temat wojny, klasa III (IT), 1977
Źródło: G. Belgrano, I segni e le parole. Classe 3, letture per il secondo ciclo, Editrice Noseda, 
Como 1977, s. 70.

Tematyka włoskiej migracji i wędrówek w poszukiwaniu pracy również znalaz-
ła swoje odzwierciedlenie w szkolnych podręcznikach. „Cześć, Salwatore. Ja także 
jestem Sycylijczykiem. Mój tata przyjechał do Turynu w poszukiwaniu pracy 7 lat 
temu. (...) Myślisz, że było nam łatwo? Wiele razy głodowaliśmy. Chcieliśmy wy-
nająć mieszkanie, ale nikt nie chciał nas przyjąć. Teraz mieszkamy u mojego wuja. 
Chodzę do szkoły i mam nowych przyjaciół. Wiele pracy włożyłem w to, by na-
uczyć się dobrze mówić po włosku. Teraz, kiedy podczas wakacji wracam na Sycy-
lię do mojej babci, nie mogę przypomnieć sobie słów mówionych w dialekcie”210.

210 F. Ciiari, Un ragazzo emigrato [w:] G. Belgrano, I segni e le parole. Classe 3, letture per il secondo 
ciclo, Editrice Noseda, Como 1977, s. 18. 
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„Obce kraje” w oczach sześcio–dziesięciolatków przedstawiane były jako dom 
innej rodziny, gdzie też mieszkają dzieci, które chodzą do swoich szkół, uczą się, 
jak być dobrym człowiekiem, mają swoje doliny i góry, i wieże, i cmentarze, a róż-
nica polega jedynie na tym, że mówią innym niż włoski językiem. 

W nauczaniu języka ojczystego211 triumfowało nauczanie zindywidualizowa-
ne. W czytankach i sugerowanych opowiadaniach nauczyciela zaczęły się pojawiać 
treś ci pozareligijne. Nadal obowiązywało jednak przepisywanie z tablicy, uczenie 
się wierszy i prozy na pamięć, pisanie dyktand i wypracowań, uczenie się grama-
tyki i ortografii. Przywiązywano dużą wagę do monitorowania postępów ucznia 
w szkole i do dostosowywania poziomu nauczania do jego możliwości. Funkcjonu-
jąca ocena opisowa musiała być dokonywana według określonego wzoru. 

W nauczaniu arytmetyki zwracano uwagę na ogólne przesłania płynące z mi-
nisterialnego programu, iż w epoce statystyki nauczanie arytmetyki nie powinno 
służyć jedynie nauce dodawania i odejmowania, ale przez doświadczenie i odkry-
wanie świata powinno prowadzić do wiedzy (scienza). Nowe wyzwania, jakie nios-
ło życie w latach siedemdziesiątych, znalazły swoje odzwierciedlenie w szkolnych 
programach i podręcznikach. Duży nacisk położono na propagowanie edukacji, 
poszanowanie ludzkiej pracy, empatyczne rozumienie światowych problemów 
głodu, biedy, efektów wojny, potrzeby poszanowania i budowania pokoju na świe-
cie (ilustracja 10). 

Początek lat osiemdziesiątych przyniósł dyskusję na temat zakresu edukacji 
religijnej w szkole212. W dokumentach włoskiego Ministerstwa Edukacji odna-
leźć można deklarację, iż szkoła publiczna, szanując doświadczenia ucznia, musi 
ułatwiać rozumienie otaczającej rzeczywistości także poprzez znajomość faktów 
i zjawisk religijnych. Dawano rodzicom swobodę podejmowania decyzji o uczest-
niczeniu dziecka w fakultatywnych zajęciach religijnych (l’insegnamento religioso 
confessionale facoltativo), które miały polegać na kulturowych rozważaniach od-
noszących się do doświadczeń religijnych uczniów. Toczył się spór o nadanie wło-
skiej szkole wymiaru szkoły laickiej lub katolickiej. 

Rok 1985 wprowadził nową reformę szkolną, a wraz z nią kolejną rewizję 
szkolnych programów nauczania. We wstępie programu213 czytamy, że szkoła pod-
stawowa (scuola elementare) stawiała sobie za cel wychowanie w duchu równości 
wszystkich obywateli, ukształtowanie człowieka i obywatela według zasad zapi-
sanych w konstytucji, międzynarodowych porozumieniach, deklaracji praw czło-
wieka i dziecka; w atmosferze zrozumienia i współpracy między ludźmi, w posza-
nowaniu zróżnicowania społecznego i kulturowego oraz indywidualności ucznia; 
jednocześnie podkreślano promocję wstępnej alfabetyzacji kulturowej. 

Zadaniem szkoły było kształtowanie odpowiedzialności w ramach własnej 
autonomii ucznia poprzez uczestnictwo w demokratycznym funkcjonowaniu 

211 Didattica per la classe 1… 
212 E. Baradeli, I programmi della scuola elementare…, s. 47–51.
213 Programmi didattici per la scuola primaria, Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Poli-

grafico e Zecca dello stato, Roma 1985. 

Ilustracja 10. Problem głodu na świe-
cie, klasa III (IT), 1977
Źródło: G. Belgrano, I segni e le paro
le. Classe 3, letture per il secondo ciclo, 
Editrice Noseda, Como 1977, s. 21. 
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szkolnej społeczności, współpracy z rodziną, środowiskiem i społecznością lo-
kalną. Przeciwdziałano nietolerancji i stereotypowemu postrzeganiu innych ludzi 
i kultur. Dużą wagę przykładano do tego, by uczeń zrozumiał, że wszyscy obywate-
le są równi według prawa bez względu na status społeczny, płeć, rasę, język, religię, 
opinie polityczne czy stan zdrowia. Szkoła, uznając wcześniejsze doświadczenia 
ucznia, jego miejsce w rodzinie i społeczności lokalnej, wyznawaną religię i kulty-
wowane tradycje, dążyła do wychowania ucznia w dialogu i wzajemnym poszano-
waniu. Wychowanie i szkolna edukacja zmierzały do kształtowania poszanowania 
przyrody i zasobów naturalnych, dbania o zdrowie i higienę osobistą, systematycz-
nego poszerzania horyzontów kulturowych i społecznych, wyposażenia ucznia 
w instrumenty komunikowania społecznego, zrozumienia i współpracy między-
narodowej, szczególnie w odniesieniu do Europy i jej procesów integracyjnych. 

Zupełną nowością w tym programie była deklaracja neutralności religijnej 
szkoły i odrzucenie wszelkich form dyskryminacji któregokolwiek z wyznań, bez 
wskazywania jakiejkolwiek uprzywilejowanej religii. Szkoła deklarowała równo-
cześnie poszanowanie wartości i rzeczywistości religijnej oraz kulturowej, w ja-
kiej dziecko do tej pory wzrastało w rodzinie. Szczególną wagę przywiązywano 
do kształtowania kreatywności ucznia i krytycznego myślenia, do jego edukacji 
kulturowej, budowania pozytywnych relacji koleżeńskich, umiejętności współ-
pracy w grupie, przewidywania, planowania, projektowania i oceny działań 
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szkolnych programów nauczania. We wstępie programu213 czytamy, że szkoła pod-
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wieka i dziecka; w atmosferze zrozumienia i współpracy między ludźmi, w posza-
nowaniu zróżnicowania społecznego i kulturowego oraz indywidualności ucznia; 
jednocześnie podkreślano promocję wstępnej alfabetyzacji kulturowej. 

Zadaniem szkoły było kształtowanie odpowiedzialności w ramach własnej 
autonomii ucznia poprzez uczestnictwo w demokratycznym funkcjonowaniu 

211 Didattica per la classe 1… 
212 E. Baradeli, I programmi della scuola elementare…, s. 47–51.
213 Programmi didattici per la scuola primaria, Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Poli-

grafico e Zecca dello stato, Roma 1985. 

Ilustracja 10. Problem głodu na świe-
cie, klasa III (IT), 1977
Źródło: G. Belgrano, I segni e le paro
le. Classe 3, letture per il secondo ciclo, 
Editrice Noseda, Como 1977, s. 21. 
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i ich skutków, podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności oraz 
przestrzegania zasad społecznego współżycia. Zwracano uwagę na integrowanie 
współdziałania między szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym oraz na wycho-
wanie w duchu demokratycznego współistnienia.

Zmieniły się cele nauczania języka włoskiego/ojczystego, który przestał być 
narzędziem do poznawania prawd religijnych i przekazywania treści ideologicz-
nych, a stał się narzędziem myślenia, wyrażania opinii, rozwoju procesów umy-
słowych. Język włoski był od teraz środkiem regulowania stosunków społecznych 
(un rapporto sociale) i międzyludzkiego komunikowania się, wyrażania własnych 
indywidualnych opinii, uczuć, oczekiwań i stanów duszy (szczególnie w formie 
artystycznej). Język ojczysty postrzegano jako element kultury w aspekcie histo-
rycznym, geograficznym i społecznym oraz narzędzie kształtowania tożsamości 
kulturowej ucznia. Program z roku 1985 wprowadzał także nauczanie języka 
obcego w celu umożliwienia uczniom komunikowania się i poznania kultur in-
nych krajów i narodów. Program podkreślał wielokulturowość i wielojęzyczność 
niektórych regionów Włoch (szczególnie terenów przygranicznych). 

Nauczanie matematyki także zostało zreformowane. Oprócz skupiania się 
na umiejętności posługiwania się podstawowymi działaniami szczególną uwagę 
zwracano na nauczanie matematyki jako narzędzia do kształtowania procesu 
myślenia ucznia rozumianego w aspekcie kształtowania wyobraźni, umiejętnoś-
ci myślenia intuicyjnego, przewidywania, projektowania, stawiania hipotez i de-
dukcji. Zwracano uwagę na nauczanie praktyczne, kiedy uczeń obserwując rze-
czywistość, poddawał ją matematycznej analizie, zadawał pytania i proponował 
rozwiązanie problemu. Oprócz arytmetyki, geometrii i obliczeń pomiarowych 
(zegarowych, kalendarzowych, miary i wagi etc.) program wprowadzał nauczanie 
logiki (wydzielanie i klasyfikację zbiorów, obliczenia na wykresach, diagramy, 
symbolikę, elementy kombinatoryki), rachunku prawdopodobieństwa, statystyki 
i informatyki. Nauczanie opierało się na rozwiązywaniu matematycznych sytu-
acji problemowych będących przykładami z codziennego życia, prostych oblicze-
niach procentowych, średnich arytmetycznych. Kartki z podręcznika dla klasy III 
obrazują treści nauczania matematyki (ilustracja 11)214. 

Nauczanie matematyki korespondowało z edukacją informatyczną, która na-
dawała praktyczny wymiar lekcjom logiki i statystyki. 

W zakresie nauczania przedmiotu zwanego we Włoszech scienze, a obejmu-
jącego elementy nauk ścisłych, program z roku 1985 proponował edukację w za-
kresie obserwowania środowiska i zjawisk w nim zachodzących, samodzielnego 
stawiania pytań, hipotez, projektowania i wykonywania doświadczeń; obserwa-
cję (pogody, pór roku, temperatury); wykorzystywanie pomiarów (za pomocą 
termometrów, busoli, wagi, linijek, barometru etc.), klasyfikacje, interpretacje 
danych. Zakres treściowy obejmował świat organizmów żywych (z człowiekiem 

214 G. Lisciani, Laboratorio. Corso di sussidiari per la scuola elementare. Classe 3, Giunti Marzocco, 
Firenze 1990, s. 191, 195. 

Ilustracja 11. Logika, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, klasa III (IT), 1990
Źródło: G. Lisciani, Laboratorio. Corso di sussidiari per la scuola elementare. Classe 3, Giunti 
Marzocco, Firenze 1990, s. 191, 195. 
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włącznie), jego strukturę, funkcje, wzajemne relacje; Ziemię i jej miejsce we 
wszechświecie, zjawiska fizyczne i chemiczne, różne środowiska życia, relacje 
między działaniami człowieka a środowiskiem naturalnym. Praca jako wytwór 
aktywności człowieka była analizowana w kontekście społecznym i osiągnięć 
świata techniki i nauki. Nauczanie tego przedmiotu ściśle związano z edukacją 
matematyczną. 

Nauczanie historii, geografii i nauk społecznych (storia, geografia, studi sociali) 
było prowadzone w postaci skorelowanej. Obejmowało studia nad społecznością 
ludzką w aspekcie obywatelskim, kulturowym, ekonomicznym, społecznym, po-
litycznym i religijnym. Edukacja historyczna miała uświadomić uczniowi upływ 
czasu między przeszłością a czasami uczniowi współczesnymi oraz ukazać głębszy 
wymiar niż jedynie suche fakty na temat zachodzących przemian. Jednym z celów 
było kształtowanie umiejętności krytycznego i historycznego myślenia, wspiera-
nie samodzielnego konstruowania przez ucznia własnej tożsamości kulturowej 
w odniesieniu do rzeczywistego świata, w jakim żyje, oraz budzenie potrzeby po-
szukiwania i badania otaczającej go rzeczywistości, szczególnie środowiska i spo-
łeczności lokalnej. Obiekty badań i dociekań historycznych stanowiły wydarzenia 
i sprawy obywatelskie, kulturowe, ekonomiczno-socjalne, polityczne, religijne 
(w wymiarze historii całego kraju), proces zjednoczenia Włoch, rozwój procesów 
demokratycznych i wolności. 

i ich skutków, podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności oraz 
przestrzegania zasad społecznego współżycia. Zwracano uwagę na integrowanie 
współdziałania między szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym oraz na wycho-
wanie w duchu demokratycznego współistnienia.

Zmieniły się cele nauczania języka włoskiego/ojczystego, który przestał być 
narzędziem do poznawania prawd religijnych i przekazywania treści ideologicz-
nych, a stał się narzędziem myślenia, wyrażania opinii, rozwoju procesów umy-
słowych. Język włoski był od teraz środkiem regulowania stosunków społecznych 
(un rapporto sociale) i międzyludzkiego komunikowania się, wyrażania własnych 
indywidualnych opinii, uczuć, oczekiwań i stanów duszy (szczególnie w formie 
artystycznej). Język ojczysty postrzegano jako element kultury w aspekcie histo-
rycznym, geograficznym i społecznym oraz narzędzie kształtowania tożsamości 
kulturowej ucznia. Program z roku 1985 wprowadzał także nauczanie języka 
obcego w celu umożliwienia uczniom komunikowania się i poznania kultur in-
nych krajów i narodów. Program podkreślał wielokulturowość i wielojęzyczność 
niektórych regionów Włoch (szczególnie terenów przygranicznych). 

Nauczanie matematyki także zostało zreformowane. Oprócz skupiania się 
na umiejętności posługiwania się podstawowymi działaniami szczególną uwagę 
zwracano na nauczanie matematyki jako narzędzia do kształtowania procesu 
myślenia ucznia rozumianego w aspekcie kształtowania wyobraźni, umiejętnoś-
ci myślenia intuicyjnego, przewidywania, projektowania, stawiania hipotez i de-
dukcji. Zwracano uwagę na nauczanie praktyczne, kiedy uczeń obserwując rze-
czywistość, poddawał ją matematycznej analizie, zadawał pytania i proponował 
rozwiązanie problemu. Oprócz arytmetyki, geometrii i obliczeń pomiarowych 
(zegarowych, kalendarzowych, miary i wagi etc.) program wprowadzał nauczanie 
logiki (wydzielanie i klasyfikację zbiorów, obliczenia na wykresach, diagramy, 
symbolikę, elementy kombinatoryki), rachunku prawdopodobieństwa, statystyki 
i informatyki. Nauczanie opierało się na rozwiązywaniu matematycznych sytu-
acji problemowych będących przykładami z codziennego życia, prostych oblicze-
niach procentowych, średnich arytmetycznych. Kartki z podręcznika dla klasy III 
obrazują treści nauczania matematyki (ilustracja 11)214. 

Nauczanie matematyki korespondowało z edukacją informatyczną, która na-
dawała praktyczny wymiar lekcjom logiki i statystyki. 

W zakresie nauczania przedmiotu zwanego we Włoszech scienze, a obejmu-
jącego elementy nauk ścisłych, program z roku 1985 proponował edukację w za-
kresie obserwowania środowiska i zjawisk w nim zachodzących, samodzielnego 
stawiania pytań, hipotez, projektowania i wykonywania doświadczeń; obserwa-
cję (pogody, pór roku, temperatury); wykorzystywanie pomiarów (za pomocą 
termometrów, busoli, wagi, linijek, barometru etc.), klasyfikacje, interpretacje 
danych. Zakres treściowy obejmował świat organizmów żywych (z człowiekiem 

214 G. Lisciani, Laboratorio. Corso di sussidiari per la scuola elementare. Classe 3, Giunti Marzocco, 
Firenze 1990, s. 191, 195. 

Ilustracja 11. Logika, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, klasa III (IT), 1990
Źródło: G. Lisciani, Laboratorio. Corso di sussidiari per la scuola elementare. Classe 3, Giunti 
Marzocco, Firenze 1990, s. 191, 195. 
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Lekcje geografii poruszały problemy dotyczące ukształtowania terenu Włoch 
(wraz ze studiowaniem i czytaniem mapy), krajobrazów, relacji między człowie-
kiem/społecznościami a środowiskiem naturalnym i kształtowania tego środowi-
ska w procesie uprzemysłowienia kraju i jego rozbudowy. Duże znaczenie nada-
wano edukacji ekologicznej, prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. 

W zakresie nauk społecznych edukacja początkowa dotyczyła znajomości za-
sad życia szkolnego i aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej (w rodzi-
nie, szkole, dzielnicy, regionie etc.), które miało być przygotowaniem do pełnego 
dorosłego uczestnictwa w życiu kraju. 

Szkoła elementarna jako podstawę do kształtowania „obywatela” (formazione del citta
dino) i aktywności obywatelskiej proponowała aktywne uczestnictwo w życiu społecz-
nym, politycznym i ekonomicznym regionu (il Paese) poprzez kształtowanie pierw-
szych instrumentów poznania struktury społeczności w aspekcie instytucjonalnym 
i politycznym w odniesieniu do korzeni historycznych i zapisów konstytucji215. 

Celem tej edukacji było (na miarę możliwości poznawczych ucznia) kształtowa-
nie umiejętności budowania poprawnych relacji z innymi ludźmi, krytycznego 
spojrzenia na rzeczywistość, rozumienia i stosowania reguł oraz norm społecznego 
współżycia, głównie w aspekcie demokratycznego podejmowania decyzji, rozu-
mienia systemu prawnego i funkcjonowania państwa prawa (prawo do wolności, 
równość obywateli wobec prawa etc.), rozumienia zasad systemu ekonomicznego. 
Odniesienia czyniono również w kontekście polityki Wspólnot Europejskich. 
Wszelkie szkolne przykłady dotyczyły codziennych i lokalnych wydarzeń bliskich 
uczniowi. W podręcznikach216 pojawiały się odwołania do życia szkolnego (kto 
pracuje w szkole, uczestnictwo rodziców w organach szkoły, pomoc koleżeńska, 
punktualność) i lokalnego (służby społeczne i porządkowe w miastach); zadawano 
pytania o równość nauczycieli i uczniów wobec prawa (np. czy uczniowie i nauczy-
ciele w szkole muszą respektować te same reguły i zasady – nie jeść na lekcjach, 
nie spóźniać się etc.). 

Nauczanie religii straciło swoją pierwszoplanową funkcję. I choć oczywiste 
było, że kultura religijna, a przede wszystkim religia katolicka, stanowi pod-
stawę dziedzictwa kulturowego włoskiego narodu, to od roku 1985 zadaniem 
szkoły było przekazywanie wiedzy o rzeczywistości religijnej w aspekcie histo-
rycznym, kulturowym i społecznym w ramach specjalnie opracowanych pro-
gramów nauczania; uznanie i zagwarantowanie pluralizmu religijnego; uznanie 
i zagwarantowanie wolności myśli obywateli. Szkoła uznawała prawo rodziców 
do decydowania o uczestniczeniu dziecka w lekcjach religii. Wieloletnia zasada, 
że nauczanie religii stanowi „podstawę i ukoronowanie” procesu edukacyjne-
go, straciła swoją aktualność. Nauczyciele, szczególnie ci z długoletnią praktyką 

215 Ibid., s. 60. 
216 G. Lisciani, Laboratorio…, s. 93.

Ilustracja 12. Nauczanie religii – stworzenie świata, klasa III (IT), 1993
Źródło: M.T. Garlatti, O. Carletti, L’insegnamento di Gesù, testo di religione cattolica per alunni 
del 2˚ ciclo della scuola elementare, Edizioni Piemme, Ancona 1993, s. 7, 8. 
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zawodową, wspominają jednak czasy, gdy „dzień rozpoczynał się modlitwą, na-
stępnie śpiewaliśmy kościelne pieśni, a potem był normalny szkolny dzień. Szyb-
ko jednak i bez większych problemów przyzwyczailiśmy się do nowego sposobu 
uczenia religii”217. Przykładem tej przemiany był podręcznik do nauczania religii 
z roku 1993218, który stworzenie świata przedstawiał zarówno z naukowego, jak 
i religijnego punktu widzenia (ilustracja 12)219. 

Edukacja artystyczna220 i kształcenie wyobraźni (eduacazione all’immagine) wspo-
magały harmonijny rozwój osobowości dziecka. Obejmowały edukację językową 
(umiejętność odczytywania symboli, wyrażania myśli, komunikowania się etc.), mu-
zyczną, plastyczną, ruchową, estetyczną. Edukacja artystyczna wspomagała kształto-
wanie koordynacji wzrokowo-ruchowej wyobraźni, krytyczne myślenie, kreatywność, 

217 Fragment wywiadu z włoskim nauczycielem przedmiotów zintegrowanych, grupa wiekowa 
50+.

218 M.T. Garlatti, O. Carletti, L’insegnamento di Gesù, testo di religione cattolica per alunni del 2˚ 
ciclo della scuola elementare, Edizioni Piemme, Ancona 1993, s. 7, 8.

219 Podczas lekcji nauczyciel dopuścił do głosu dzieci (do klasy uczęszczało jedno dziecko z Wysp 
Australii i Oceanii oraz jedno z Albanii) i pozwolił im opowiedzieć o ich hipotezach powstania świata. 
Dziecko z Australii opowiedziało lokalna legendę. 

220 Programmi didattici per la scuola primaria… Roma 1985…, s. 61. 
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215 Ibid., s. 60. 
216 G. Lisciani, Laboratorio…, s. 93.
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rozumienie i interpretowanie dóbr kultury (teatr, film, muzyka). Działania obejmowały 
malowanie, rysowanie, lepienie z gliny, collage, pieczątkowanie wzorów, komponowa-
nie i wykonywanie konstrukcji, fotografikę etc. Był to przedmiot międzydyscyplinar-
ny, wspierający edukację językową, historyczną, społeczną i matematyczną. Nauczanie 
muzyki i gry na instrumentach miało pobudzać rozwój zmysłów i wrażliwość ucznia, 
rozwijać talenty i zainteresowania. 

Edukacja fizyczna miała służyć wspomaganiu rozwoju fizycznego i populary-
zowaniu sportu. Miała charakter zabawowy, wspierający wszechstronny rozwój 
ucznia. Uczyła świadomości własnego ciała, precyzji ruchów, przewidywania 
skutków działań, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

Dekret z roku 1994221, odwołując się do konstytucji oraz zapisów traktatowych 
UE, legitymizował edukację dzieci cudzoziemskich (obywateli UE) we włoskich 
szkołach, dając im prawo do nauki na równi z dziećmi włoskimi. Zapisy praw-
ne gwarantowały nauczanie języka włoskiego oraz edukację służącą zachowaniu 
kultury z kraju pochodzenia, której elementy miały być integrowane i włączane 
do programów nauczania. Dekret ten, prócz struktury systemu edukacyjnego i za-
sad działania autonomicznych szkół i ich kolegialnych organów, określał także cele 
nauczania, wśród których na pierwszym planie pojawiło się kształtowanie oso-
bowości ucznia jako człowieka i obywatela zgodnie z założeniami włoskiej kon-
stytucji oraz w poszanowaniu jego indywidualności, jego tożsamości społecznej 
i kulturowej. Edukację wczesnoszkolną nadal rozumiano jako pierwszy etap alfa-
betyzacji kulturowej.

Programy szkolne były stanowione przez włoskie Ministerstwo Edukacji (Mi-
nistro della Pubblica Istruzione), a programy nauczania religii katolickiej tworzono 
na podstawie specjalnych porozumień między Kościołem a państwem. Na mocy 
tych porozumień nauczyciele religii (osoby świeckie lub duchowne) wchodziły 
w skład rady pedagogicznej. Dla uczniów udział w lekcjach religii, także religii 
katolickiej, nie był obowiązkowy i uczniowie na początku roku szkolnego byli zob-
ligowani zgłosić deklarację uczestnictwa. Zapisy tego dekretu zawarte w art. 31 
podkreślały, że wybór religii innej niż katolicka w żadnym wypadku nie może stać 
się przyczyną jakiejkolwiek dyskryminacji. 

Od 1994 roku do obowiązku szkolnego wprowadzono nauczanie języków ob-
cych już od poziomu nauczania wczesnoszkolnego. Dużą wagę przywiązywano 
do wychowania komunikacyjnego i wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci. Roz-
dział VII dekretu222 w art. 330 podkreślał, że dla bezpieczeństwa uczniów do treści 
programowych wprowadzona zostaje problematyka właściwego zachowania się 
na jezdni, znajomości przepisów drogowych, umiejętności poruszania się po dro-
gach, także w charakterze pieszego. Dla zapewnienia wielowymiarowej edukacji 

221 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in ma-
teria di istruzione, https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/
dlgs160494.pdf (dostęp: 1.01.2005).

222 Ibid. 
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komunikacyjnej zalecano współpracę z Włoskim Klubem Automobilowym, poli-
cją i lokalnymi władzami, które w ramach współpracy uczestniczyły w tworzeniu 
programów nauczania oraz wspomagały ich realizację.

Program nauczania z roku 1985 oraz późniejsze postanowienia, rozporządze-
nia i ministerialne dekrety regulowały zmiany edukacyjne aż do roku 2003, kiedy 
reforma zapoczątkowana przez minister Letizię Moratti zarówno zmieniła orga-
nizację systemu szkolnego, jak i zrewidowała treści edukacyjne. Deklarowano, 
że szkoła podstawowa, uznając prawo dziecka do indywidualnego rozwoju (także 
wobec dzieci niepełnosprawnych), przyczynia się do pogłębiania wiedzy i podsta-
wowych umiejętności – w tym również alfabetyzacji informatycznej i w zakresie 
języka angielskiego, umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, swobodne-
go wypowiadania się w języku ojczystym, stosowania metod naukowych w bada-
niu otaczającego świata, rozumienia przemian czasowych i przestrzennych oraz 
występujących w nim zjawisk naturalnych. Szkoła przyczynia się do nauczania 
podstawowych zasad współżycia społecznego223. Szkoła224 miała towarzyszyć 
uczniowi w odkrywaniu świata, przechodzeniu od „popularnego i codziennego” 
postrzegania zjawisk do podejścia naukowego i badawczego. Podobnie jak w la-
tach poprzednich położono szczególny nacisk na kształcenie regionalne, kształ-
towanie postaw obywatelskich, umiejętność życia w lokalnej społeczności, prze-
noszenie „dobrych praktyk” we wszystkie wymiary życia ludzkiego, osobistego 
i społecznego. 

Podczas nauczania języka ojczystego (poza nauczaniem gramatyki, ortografii, 
czytania i pisania) dbano o zdobycie przez uczniów umiejętności swobodnego ko-
munikowania się (wspólny dialog, konwersacja, dyskusja, opowiadanie, wyjaśnia-
nie, zadawanie pytań, budowanie odpowiedzi) i przestrzegania zasad regulujących 
kulturalną wymianę myśli i poglądów. Starano się, aby uczniowie niepełnospraw-
ni, uczęszczający we Włoszech do ogólnodostępnych szkół publicznych, mogli 
funkcjonować w szkolnej społeczności na równych prawach. Kształtowano więc 
wrażliwość uczniów, cierpliwość oraz ich szacunek do osób niepełnosprawnych 
i kreatywność w odniesieniu do praktycznego niesienia pomocy osobom o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Nasi niepełnosprawni uczniowie, jak pani widziała, są obecni podczas wszystkich za-
jęć, a my musimy znaleźć czas, by ich wysłuchać i pozwolić im mówić, nawet wtedy, gdy 
trwa to dość długo, gdy trudno im złożyć proste zdanie. To ma dobry wpływ nie tylko 
na nich samych, ale przede wszystkim na resztę klasy. Dzieci uczą się cierpliwości, sza-
cunku, zrozumienia, że nie każdy jest taki sam. To się dzieje także na zajęciach z języka 

223 Decreto Legislativo 19.02.2004, n. 59, testo integrale senza commento, Definizione delle nor-
me generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 del-
la legge 28.03.2003, n. 53; rozdział 3 art. 5 [w:] I nuovi ordinamenti scolastici strumenti e materiali per 
innovazione, Norme, Indicazioni, Commenti, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 2004, s. 58.

224 Norme, Indicazioni, Commenti, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 2004, s. 169–208.
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ojczystego, to jest świetna okazja do działań wychowawczych. Tak samo jest w stosunku 
do obcokrajowców i emigrantów, którzy mają kłopoty z językiem włoskim225.

Nauczanie historii i geografii polegało na próbach wytłumaczenia upływu 
czasu i relacji między wyobrażeniami geograficznymi (ilustracjami, mapami, pla-
nami etc.) a rzeczywistymi odniesieniami do krajobrazów, miejsc, form ukształ-
towania terenu. Wykorzystywano w tym celu legendy, wycieczki, przedstawienia 
ikonograficzne i kartograficzne. Czyniono odniesienia do edukacji społecznej 
i lokalnej oraz badano historyczną przeszłość lokalnych miejsc, poznawano i in-
terpretowano elementy regionalnego dziedzictwa kulturowego i ślady działalności 
uprzednich pokoleń.

Odwołując się do doświadczeń edukacyjnych z ostatniego dziesięciolecia, po-
głębiającego się procesu integracji europejskiej oraz korzystania przez obywateli 
włoskich ze swobody w przepływie towarów, usług, kapitału i ludzi, nowa reforma 
edukacyjna226 na poziomie edukacji wczesnoszkolnej położyła szczególny nacisk 
na intensywną naukę języków obcych, edukację międzykulturową i informatycz-
ną. W latach dziewięćdziesiątych nauczanie języków obcych w klasach początko-
wych było prowadzone eksperymentalnie tylko w niektórych szkołach. Od roku 
2003 zwracano uwagę na nauczanie interdyscyplinarne w celu przekazywania wie-
dzy, kształcenia umiejętności i osobistych kompetencji każdego ucznia. Założenia 
reformy głosiły, że poziom kompetencji językowych (języka angielskiego) ucznia 
szkoły podstawowej powinien zostać ukształtowany na poziomie „A1” zdefinio-
wanym przez Radę Europy. Nauczanie języka obcego miało także wymiar kultu-
rowy i wielokulturowy, gdyż dawało możliwości czynienia odniesień i poznawania 
kultury kraju innego niż własny. Z uwagi na to, że reforma Moratti dopuszczała 
do szkoły dzieci w wieku 5,5 roku, zrewidowano również metody nauczania. Od-
bywało się ono poprzez zabawę, rysunki, manipulowanie przedmiotami, śpiew, 
recytowanie rymowanek i wierszyków, słuchanie i opowiadanie historyjek, roz-
wiązywanie zagadek, naśladowanie, odgrywanie teatrzyków, rytmiczne powtarza-
nie, fantazjowanie i działania kreatywne227. 

Nauczanie matematyki korespondowało i korelowało z edukacją informatycz-
ną. Oprócz nauczania podstawowych elementów arytmetyki wciąż dużą uwagę 
przywiązywano do kształtowania umiejętności logicznego myślenia, stawiania 
hipotez, poszukiwania prawdopodobnych rozwiązań, posługiwania się termino-
logią specyficzną dla tej dyscypliny, statystycznego opracowywania prostych da-
nych i obrazowania wyników (w postaci tabel, diagramów, wykresów etc.), ro-
zumienia i stosowania elementów rachunku prawdopodobieństwa. W zakresie 

225 Fragment wywiadu z nauczycielką edukacji zintegrowanej szkoły włoskiej, grupa wiekowa 
29–45 lat. 

226 G. Occhipinti, I nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione. Inglese 
e informatica nella scuola primaria. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Ufficio 
Scolastico Regionale delle Marche, 2004, s. 9–20.

227 Ibid., s. 28.
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wprowadzania nowoczesnych technologii informatycznych do edukacji wczesno-
szkolnej reforma odwoływała się do inicjatyw ministerialnych z lat 1997–2000228. 
Zauważono, że akceleracja rozwoju dzieci i łatwy dostęp do komputerów zwiększa 
szansę na podniesienie ich kompetencji w zakresie używania programów edytor-
skich, graficznych, umiejętności poszukiwania informacji w Internecie oraz ko-
munikowania się międzyludzkiego. Proponowano, by wykorzystać komputery 
i pracę w Internecie do celów edukacyjnych. Dzięki komputerom należało łączyć 
działania szkoły z pracami domowymi i aktywnościami pozaszkolnymi. Kompu-
tery i poszukiwanie informacji w Internecie ułatwiały edukację regionalną i oby-
watelską. Reforma zalecała wirtualne wycieczki do Rady Miasta, regionu, odwie-
dzanie miejsc publicznych (parki, biblioteki, interaktywne wystawy i wydarzenia 
kulturalne), a także prezentowanie własnej szkoły i jej działalności na stronach 
www. Zgodnie z założeniami reformy lekcje informatyki powinny być dla uczniów 
lekcją łączenia teorii z praktyką, wirtualnych wycieczek i kształtowania świado-
mości istnienia świata realnego i wirtualnego. 

Przedmiot nazywany we Włoszech scienze niezmiennie obejmował obserwacje 
i doświadczenia z zakresu nauk ścisłych i również uzupełniał nauczanie matema-
tyki, obserwowanie elementów przyrody i zachodzących w niej przemian, oblicze-
nia kalendarzowe, posługiwanie się różnego rodzaju miarami (wagi, odległości, 
pojemności etc.). 

Edukacja muzyczna, artystyczna i ruchowa nadal służyły wspieraniu rozwoju 
osobowości dziecka. Przedmioty te miały charakter interdyscyplinarny i służyły 
również jako wsparcie dla nauczania innych przedmiotów. Reforma zwróciła rów-
nież uwagę na konieczność podniesienia kwalifikacji nauczycieli w zakresie uży-
wania ICT w ich pracy zawodowej i wykorzystywania możliwości dydaktycznych, 
jakie ona z sobą niesie.

228 G. Marucci, I nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione. Inglese 
e informatica nella scuola primaria. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Ufficio 
Scolastico Regionale delle Marche, 2004, s. 37–53.
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TREŚCI NAUCZANIA WE WSPÓŁCZESNYCH 
WŁOSKICH PODRĘCZNIKACH PRZEZNACZONYCH 

DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Współczesne (dla okresu prowadzenia badań, czyli funkcjonujące w szkołach 
w po roku 2000) włoskie podręczniki mają budowę interdyscyplinarną. W jed-
nej książce można znaleźć, ujęte w osobne podrozdziały, treści z zakresu edukacji 
obywatelskiej (educazione alla cittadinanza) językowej (educazione linguistica), 
zdrowotnej (educazione alla salute), wychowania komunikacyjnego (educazione 
stradale), nauczania o środowisku (educazione ambientale), z zakresu elementów 
nauczania historii i geografii (storia e geografia) oraz przedmiotów ścisłych (scien
ce). Pojawiają się także treści do zajęć o nazwie współżycie/współistnienie obywa-
telskie (convivenza civile)229. 

Analiza podręczników zawierała poszukiwanie śladów treści dydaktycznych 
kształtujących społeczeństwo obywatelskie lub odnoszących się do obywatel-
skich kompetencji społeczeństwa włoskiego, przygotowania uczniów do funk-
cjonowania w wielokulturowym środowisku i liberalnym społeczeństwie oraz 
kształtowania umiejętności działania w warunkach gospodarki rynkowej. Zwró-
cono uwagę na to, czy i w jaki sposób poprzez treści zawarte w tekstach i ilustra-
cjach promowano europejski wymiar w edukacji wczesnoszkolnej, kształtowano 
narodową/regionalną/lokalną i europejską tożsamość uczniów, przeciwdziałano 
marginalizacji osób niepełnosprawnych, wspierano walkę z ksenofobią i rasi-
zmem, promowano równy status dziewcząt i chłopców. Zostały natomiast po-
minięte elementy dydaktyczne odnoszące się do kształtowania elementarnych 
umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia, które w edukacji zintegro-
wanej są jednym z głównych celów dydaktycznych.

229 W polskim kanonie przedmiotów szkolnych brakuje odpowiednika tych zajęć na poziomie 
edukacji wczesnoszkolnej.
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Efektem obserwacji były spostrzeżenia obejmujące europejskie priorytety edu-
kacyjne oraz katalog kompetencji kluczowych, które na potrzeby analizy treści za-
wartych w podręcznikach zostały ujęte w kilka obszarów tematycznych: 

 – wizerunek własnego kraju i jego miejsca w Europie i świecie, występowanie 
treści etnocentrycznych;

 – wizerunek innych państw i społeczeństw Europy i świata oraz treści eduka-
cji międzykulturowej;

 – kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączanie uczniów w życie kraju 
i Europy;

 – wizerunek „innych” z uwagi na kolor skóry, wyznanie i grupę społeczną;
 – obraz rodziny, jej miejsce w środowisku lokalnym, role społeczne jej człon-

ków, w tym wizerunek i role społeczne chłopców/dziewcząt, mężczyzn/
kobiet,

 – wizerunek i miejsce w społeczeństwie osób niepełnosprawnych;
 – występowanie treści religijnych w podręcznikach do kształcenia ogólnego 

jako element kształtowania światopoglądu;
 – kształtowanie kompetencji technicznych (w tym informatycznych) oraz 

elementów nauczania przedsiębiorczości;
 – występowanie elementów kultury wysokiej (literatura, muzyka, sztuka) 

jako elementu europejskich kompetencji kulturowych.

Wizerunek własnego kraju, jego miejsca w Europie 
i świecie, występowanie treści etnocentrycznych

We współczesnych włoskich podręcznikach nie znajdujemy typowych treści etno-
centrycznych, naszpikowanych „ciężkim patriotyzmem”. Uczniowie swój kraj – 
Włochy – poznają jako jeden z komponentów UE i jeden z krajów otoczonych 
innymi krajami. Prezentacja flag narodowych, wśród których jest także obecna 
włoska flaga, opatrzona została tekstem: „Piękna jest trzykolorowa flaga, która 
rozwija się jak kwitnący kwiat. Wszystkie flagi są piękne i wszystkie tańczą na wie-
trze jak siostry. Włoska, brytyjska, francuska, rosyjska, chińska i ta Mahometa: 
więcej niż tysiąc flag razem powiewa na wietrze”230. Kontekst europejski pojawia 
się w podręcznikach „mimochodem”, jako naturalne zjawisko, na przykład: na bu-
dynku szkoły obok flagi włoskiej łopoce flaga UE, obliczenia arytmetyczne prowa-
dzone są w euro (bez odniesień do dawnej włoskiej waluty) (ilustracja 13).

Nauczyciel informatyki w jednej ze szkół podstawowych powiedział: „Włochy 
mają szczególną sytuację, jeśli chodzi o świadomość europejską, bo my tworzyliśmy 

230 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl 2, Nicola 
Milano Editore, Bologna 2006, s. 107.

Ilustracja 13. Treści europejskie, kla-
sa II (IT), 2006
Źródło: S. Gasparin, N. Santaneglo, 
Compagni di scuola, Letture in gioco: 
Lingua e linguaggi, cl 2, Nicola Milano 
Editore, Bologna 2006, s. 107.
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230 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl 2, Nicola 
Milano Editore, Bologna 2006, s. 107.
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Unię Europejską i jesteśmy w niej od zawsze. Unia to my, więc nigdy nie mieliśmy 
problemu, tak jak potem te nowe kraje, że Unia to jedno, a moje państwo to dru-
gie; choć mnie prywatnie trochę żal było rozstać się z naszymi włoskimi lirami”231.

Analiza treści i ilustracji nie wykazała w podręcznikach obecności szczegól-
nych, patetycznych lub uroczystych odwołań do postaci bohaterów narodowych 
czy narodowych świąt. Ważne postacie ze świata nauki i sztuki pojawiają się jako 
autorzy dzieł stanowiących przykład edukacyjny (obrazy, elementy architektury 
etc.). Reprezentacja włoskich artystów nie jest dominująca w odniesieniu do osób 
innego pochodzenia.

Treści edukacyjne dotyczące Włoch jako ojczyzny uczniów pojawiają się 
w kontekście nauczania geografii i historii. Podręczniki usiane są fotografiami 
z różnych regionów Italii (budowa i funkcjonowanie miasta, krajobrazy, ukształ-
towanie terenu etc.), przykładami bogactwa kultury i zasobów naturalnych. Za-
wierają popularnonaukowe informacje z poszczególnych dyscyplin, bez podkreś-
lania, że Włochy to ojczyzna. Być może przyczyną takiego ukierunkowania treści 

231 Fragment wywiadu z włoskim nauczycielem informatyki, grupa wiekowa 45 lat.
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jest to, że do włoskich szkół z roku na rok uczęszcza coraz więcej cudzoziemców, 
dla których słowo „ojczyzna” nie ma jednego znaczenia. Postawy patriotyczne bu-
dowane są dzięki kształtowaniu zachowań obywatelskich, przestrzeganiu reguł, 
poszanowaniu wspólnej własności, rozumieniu funkcjonowania własnego miasta 
czy miasteczka (przestrzeń publiczna i prywatna, instytucje służb publicznych 
w środowisku lokalnym – szkoła, biblioteka, kiosk, szpital etc.) i rozumieniu pro-
cesów społecznych (zasiedlanie terytorium przez migrantów, budowanie wielo-
kulturowego społeczeństwa etc.), dbałości o „małą ojczyznę” (treści ekologiczne – 
segregowanie śmieci, dbałość o czystość mórz, rzek i lasów, przestrzeganie zasad 
zachowania się na drodze i reguł współżycia społecznego)232. 

Nasza edukacja jest nakierowana na edukację tak zwanego lokalnego patriotyzmu. 
Włochy są bardzo zróżnicowane, one kiedyś się składały z maleńkich regionów, gdzie 
każdy miał swoich świętych, swój język dialektowy i swoje zwyczaje. Potem po unifi-
kacji wszystko się połączyło, zaczęliśmy uczyć języka włoskiego, ale jak pani widzia-
ła, starsi ludzie ciągle mówią dialektem, u nas to dialekt Friuli. Teraz znów stało się 
modne przypominanie i uczenie się go. Nawet są jakieś pieniądze z Unii na ten cel… 
dla małych dzieci, chcemy, by to było ważne, żeby swoją miejscowość traktowały jako 
pierwszą ojczyznę, szczególnie jak to jest małe miasteczko… u nas zawsze o to dbamy, 
granicząc z bardzo sławną Wenecją233.

Wizerunek innych państw i społeczeństw Europy i świata 
oraz treści edukacji międzykulturowej 

Edukacja międzykulturowa we włoskich podręcznikach dotyczyła głównie relacji 
Europa – reszta świata. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej informacje o in-
nych krajach europejskich odnoszą się do wiedzy z zakresu geografii i historii. 
Można znaleźć odniesienia do flag państw europejskich oraz flagi UE. Niekiedy 
pojawiają się teksty dotyczące klimatu i typów pogody w różnych europejskich 
krajach, zwyczajów, charakterystycznych elementów kulturowych234.

Kraje pozaeuropejskie przedstawiane były z perspektywy występujących tam 
problemów (praca zarobkowa dzieci, głód, wojny, nietypowe dla Europejczy-
ków warunki życia, mieszkania, zwyczaje). Za każdym razem, gdy pojawiała się 
ta problematyka, autorzy podręczników kładli szczególny nacisk na promowanie 
praw człowieka i praw dziecka. Treści te zestawiano z wizerunkiem osób pocho-
dzących spoza Europy, a żyjących współcześnie w lokalnej społeczności. Tam, 

232 Te zagadnienia pojawiły się we wszystkich analizowanych podręcznikach.
233 Fragment wywiadu z włoską nauczycielką przedmiotów zintegrowanych, grupa wiekowa 

29–45 lat. 
234 I. Rota, M. Vago, Ciao Amici. Linguaggi, cl. 4, La Spiga, Milano 2006, s. 138, 151, 152.
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gdzie mowa o charakterystyce kultur, z których się wywodzą, pojawiały się ilu-
stracje tradycyjnych strojów, tańców, rytuałów, domów etc. Podręczniki włoskie 
starały się nadążać za przemianami, jakie następowały z biegiem lat w Europie i we 
Włoszech. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych podręczniki zamieszcza-
ły pełne nostalgii teksty o emigracji Włochów (głównie do USA) w poszukiwaniu 
lepszego życia. Podręczniki współczesne nadal poruszały tę problematykę, choć 
z nieco innej perspektywy.

Poza włączaniem osób cudzoziemskich do podręcznikowej grupy koleżeńskiej 
otwarcie mówiło się o migracjach i przemieszczaniu ludności, które powodowały 
budowanie wielokulturowego środowiska lokalnego. 

Od niepamiętnych czasów na Ziemi ludzie wędrowali w poszukiwaniu jedzenia, lepsze-
go miejsca do życia lub uciekając przed wojnami. Te wędrówki nigdy się nie zakończyły 
i dzisiaj także trwają. Nasz kraj w ubiegłym stuleciu też poznał, co to emigracja. Wielu 
Włochów wyjechało do dalekich krajów w poszukiwaniu pracy i szczęścia. Wyruszyli 
do Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Brazylii i Australii. Dla wielu ludzi Italia jest 
dzisiaj „krainą marzeń” i przyjeżdża tutaj coraz więcej cudzoziemców. Spotykamy ich 
na ulicy, w sklepach, na targu, w kinie, w barze. Osoby z całego świata stały się naszymi 
towarzyszami w pracy i w szkole. Z tęsknotą w sercu zostawili oni swoje domy, swój 
kraj, rodzinę i przyjaciół. Nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że decyzję o emigra-
cji podejmuje się z ciężkim sercem po to, by polepszyć życie swoje i swojej rodziny. 
Emigracja jest zawsze sprawą bardzo smutną235. 

Tekst ten był opatrzony ilustracją przedstawiającą radosną grupę uczniów, na-
tomiast zamieszczone pod nim polecenia inspirowały do prowadzenia ćwiczeń 
w zakresie komunikacji interpersonalnej, mówienia o uczuciach, podobieństwach 
i różnicach kulturowych (ilustracja 14).

Ilustracja 14. Wizerunek dzieci wielo-
kulturowych, klasa III (IT), 2006
Źródło: S. Gasparin, N. Santaneglo, 
Compagni di scuola, Letture in gioco: 
Lingua e linguaggi, cl 2, Nicola Milano 
Editore, Bologna 2006, s. 128.

235 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, s. 128.



128 Edukacja we Włoszech w procesie przemian

Autorzy podręczników nie obawiali się poruszać tematów trudnych ani dawać 
współczesnych przykładów i odniesień do codziennego życia uczniów. „Codzien-
nie radio i telewizja przynoszą informację, że gdzieś toczy się wojna. Na wiele 
z nich nie zwracamy uwagi. A przecież dzieci żyjące w tych krajach są poszko-
dowane z powodu wojny: niektóre umierają, niektóre cierpią, są okaleczane, nie 
mogą prowadzić normalnego życia, chodzić do szkoły, bawić się ani robić innych 
rzeczy, do których wszystkie dzieci mają prawo”236. Nauczyciele włoscy z dumą 
podkreślali w rozmowach i wywiadach, że włoska szkoła jest nowoczesna, że od-
powiada na zapotrzebowanie i jest zgodna z rzeczywistością. 

W naszej szkole jest wielu uczniów cudzoziemskich, szczególnie Chińczyków, osób 
z Ameryki Południowej, mamy dwóch Polaków – jedna dziewczynka jest w klasie III, 
a jedna w klasach starszych. Dzieci widzą, że to, co jest w podręcznikach, jest też na-
prawdę, w szkole, w sklepie, na podwórku. One widzą, że niektóre dzieci są bardzo 
biedne, czasami nawet dzielą się z nimi swoim śniadaniem czy jakimiś słodkościami, 
(…) zawsze przynoszą jakieś łakocie237. 

Kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączanie 
uczniów w życie kraju i Europy 

We włoskich podręcznikach trudno było znaleźć treści patriotyczne przedstawio-
ne w takiej formie, jaką znamy z podręczników polskich. Duży nacisk położo-
no przede wszystkim na kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec „małej 
ojczyzny” i lokalnej społeczności oraz świata przyrody. Znajdujemy na przykład 
tekst opisujący wakacje nad morzem, w którym autor opowiada o morskich żyjąt-
kach; kieruje uwagę ucznia na zachowania prospołeczne.

Świadomość istnienia i umiejętność wyodrębnienia przestrzeni prywatnej 
z przestrzeni wspólnej dla mieszkańców danego terytorium pozwalały na jasne 
definiowanie praw i obowiązków mieszkańców względem ich lokalnej przestrzeni 
życia (ilustracja 15). „Przestrzeń publiczna jest dostępna dla wszystkich. Prze-
strzeń prywatna jest zarezerwowana dla rodziny i osoby. (…) Jakie znasz miejsca 
przestrzeni publicznej?”238.

Teksty i ćwiczenia dla ucznia znajdujące się w czytankach kierowały uwagę 
dziecka na jego przynależność do społeczności lokalnej oraz na bogactwo oferty 
służb publicznych, z jakiej może ono skorzystać. „W miastach i w regionach są 
miejsca, które oferują usługi dla mieszkańców/obywateli (cittadini). (...) Z pomocą 

236 Ibid., s. 129.
237 Fragment wywiadu z włoskim nauczycielem (bibliotekarzem), lat 31. 
238 S. Gasparin, N. Santangelo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, s. 19. 
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nauczyciela utwórz listę usług, jakie oferują ci twoje miasto i twój region”239. Pod-
ręcznik wskazywał możliwość wykorzystania Internetu do znalezienia strony 
www urzędu miasta, adresu burmistrza (il Sindaco) oraz możliwości napisania 
do niego e-maila z prośbą o naprawienie zepsutych i niebezpiecznych urządzeń 
i przedmiotów, które znajdują się na placu zabaw w pobliżu szkoły. Takie polecenie 
i sprowadzenie urzędu miasta oraz funkcji burmistrza do poziomu „przyjaciela 
dzieci” z pewnością wzmacniało jego autorytet i pozytywny wizerunek, a u ucz-
niów kształtowało świadomość obywatelską240.

239 Progetto ERRE, Io Io scrive, cl. 2–3, Progetto ERRE, Novarra 2004, s. 56–57.
240 Ibid., s. 78.
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Kompetencje społeczne oraz przygotowanie uczniów do międzykulturowego 
dialogu rozpoczynało się od pierwszych klas szkoły podstawowej. Wdrażanie ucz-
niów do respektowania ogólnie przyjętych reguł współżycia społecznego opiera-
ło się na zapoznaniu ich z podstawowymi zasadami: „W szkole nie przeszkadza 
się innym. Podnosi się rękę, gdy chce się zabrać głos. Trzeba szanować kolegów 
i każdą inną osobę. Trzeba dbać o swoje rzeczy. Trzeba szanować rzeczy innych/
wszystkich osób. To ważne, żeby umieć współpracować ze wszystkimi”241. Nieza-
leżnie od wielonarodowościowych bohaterów znajdujemy w podręcznikach teks-
ty (wiersze, opowiadania, polecenia), które „przygotowują ucznia do spotkania 
z «innymi», poprzez stawianie pytań typu: «Czy lubisz podróżować? (...) Jak za-
chowasz się, gdy spotkasz osobę z innego kraju, zaciekawi cię ona czy oddalisz 
się? (...) Czy w twojej szkole słyszałeś kiedyś opowieści o innych krajach od dzieci, 
które przyjechały z daleka?»”242. 

Globalna perspektywa pokazywania problemów, które dotykają wszystkich lu-
dzi na Ziemi, pozwalała z dystansem patrzeć na problemy lokalne. Pytania 
o ochronę środowiska, destruktywny wpływ wojen na życie społeczeństw miały 
zarówno wymiar globalny, jak i lokalny, gdyż autorzy zadawali uczniowi pytanie 
o to, co on sam może zrobić, by poprawić sytuację na świecie: „Nasze zdrowie za-
leży od jakości środowiska, w którym żyjemy. (…) Zasoby wody pitnej się wyczer-
pują. Wiele zwierząt jest zabijanych. Powietrze jest zanieczyszczane trującymi ga-
zami. Człowiek pali i niszczy lasy. Dzieci cierpią głód. Wojny niszczą ludzkie życie 
/ zabijają ludzi i rujnują ich środowisko. (…) Co ja mogę zrobić? (…) Jakie zacho-
wania mogą pomóc, aby poprawić jakość środowiska i jakość życia?”243. Teksty 
czytanek wsparte ilustracjami (ilustracja 16) w sposób przekonywujący tłumaczy-
ły, na czym polega nadmierne zanieczyszczanie odpadami, które nie podlegają 
naturalnej dezintegracji, i w jaki sposób można wykorzystać je ponownie.

W naszej szkole segregujemy śmieci. Pewnie pani widziała kolorowe kosze na korytarzu. 
W klasie mamy dwa pojemniki – jeden na papier, bo jego używa się najwięcej, drugi 
na odpadki inne. Promujemy gaszenie światła, używanie żarówek energooszczędnych. 
Ostatnio mieliśmy akcję o nazwie „kropelka”, chodziło o to, by zakręcać kran podczas 
mycia zębów. Taka mała rzecz, ale z małymi dziećmi – od czegoś trzeba zacząć, a to cho-
dzi głównie o kształcenie świadomości i nawyków, a nie o wielkie dzieła ekologiczne244. 

Dbałość o jakość życia, postulaty zmniejszania zanieczyszczeń powietrza i na-
tężenia ruchu drogowego znajdujemy w tekstach, których celem jest przekona-
nie uczniów o sensowności chodzenia do szkoły pieszo (gdy szkoła jest oczywi-
ście w pobliżu) oraz używania rowerów zamiast samochodów245. Obok wiązania 

241 S. Gasparin, N. Santangelo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, s. 63.
242 Ibid., s. 99.
243 Ibid., s. 6–7.
244 Fragment wywiadu z nauczycielką przedmiotów zintegrowanych (uczyła przedmiotów ścis-

łych), grupa wiekowa 25–28 lat.
245 S. Gasparin, N. Santangelo, ibid., s. 22.
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Źródło: S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl 2, 
Nicola Milano Editore, Bologna 2006, s. 93.
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241 S. Gasparin, N. Santangelo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, s. 63.
242 Ibid., s. 99.
243 Ibid., s. 6–7.
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ucznia z „małą ojczyzną” w podręcznikach znaleźć można odniesienia do euro-
pejskich organizacji i instytucji (np. UNICEF-u), rozważania na temat demokracji 
i organizacji państwa (republiki)246. Podręczniki poświęcały sporo miejsca Unii 
Europejskiej, zapoznając uczniów z jej genezą, symbolami, antyczną legendą o po-
rwaniu Europy, rzeczywistą historią i procesem integrowania się poszczególnych 
państw, mapą UE. „Dzisiaj Europa należy do nas wszystkich: jest naszym konty-
nentem, na którym znajduje się wiele państw, a wśród nich Italia”247. 

Kształtowanie postaw aktywnego obywatelstwa rozpoczynało się od uświa-
domienia uczniom ich praw i obowiązków, kształtowania nawyku respektowania 
prawa i wszelakich przepisów. „Jakie są twoje podstawowe potrzeby? (…) Jak się 
zachowujesz i jakie są twoje przyzwyczajenia w domu, przy stole, w szkole, na uli-
cy?” – pytają autorzy podręcznika dla klasy II248. To również uświadamianie ucz-
niowi atrybutów jego kultury, tradycji przodków i jej elementów w codziennym 
współczesnym życiu. Są to odwołania do tradycyjnych sposobów uprawy i prze-
twarzania winorośli, produkcji chleba, tradycyjnych potraw, zabaw i gier, które 
dostarczały rozrywki pokoleniu rodziców i dziadków249. 

Aktywne obywatelstwo to także umiejętność świadomego dokonywania wybo-
rów oraz kształtowania własnych opinii niezależnie od zdania osób uznawanych 
za autorytety w określonej dziedzinie. W klasie II próby kształtowania własnego 
zdania opierano na prostych mechanizmach wykazujących relatywizm wypowie-
dzi innych osób. 

246 I. Rota, M. Vago, Ciao Amici. Linguaggi, cl. 4…, s. 157, 163.
247 Ibid., s. 150–151.
248 S. Gasparin, N. Santangelo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, s. 8–9.
249 E. Bernacchi, I favolosi quattro. Letture, linguaggi espressivi, percorso di scrittura. Sussidiario. 

Cl. 3, Giunti Scuola, Firenze 2006, s. 16–18.
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Krajobrazy, miejsca i sytuacje pokazujące świat, które oglądacie w TV, są sfilmowane. 
Są zrobione przez osoby tworzące film. Na przykład film przyrodniczy pokazuje piękno 
natury, lazurowe morza i piaszczyste plaże. Inny program, pokazujący to samo miejsce, 
mówi o życiu ludzi, mężczyznach, kobietach i dzieciach, którzy tam mieszkają, o tym, 
jak umierają z powodu nieuleczalnych chorób lub wojen. Jaka jest prawda według cie-
bie? Jakie jest naprawdę to miejsce pokazywane w filmie?250

Z edukacją obywatelską łączą się również elementarne zasady współżycia 
w grupie społecznej czy koleżeńskiej. Jedna z nauczycielek zilustrowała realizację 
tych zadań w taki sposób: 

Wybieraliśmy się kiedyś na wycieczkę w Alpy, oczywiście w niskie partie – niedaleko 
nas jest taka miła, choć dość trudna trasa wycieczkowa. To oczywiście była wycieczka 
edukacyjna, sprawdzaliśmy, w jaki sposób przyroda budzi się do życia wiosną. Dzieci 
samodzielnie dokonywały obserwacji w swoim otoczeniu – w ogródkach, w miejskim 
parku etc., a teraz chcieliśmy porównać ich doświadczenia z obserwowaniem górskiej 
przyrody. Ale był jeden problem. W naszej klasie mamy Maksia. On, jak pani widziała, 
jeździ na wózku (chłopiec choruje na porażenie mózgowe – przyp. E.M.) i wycieczkę 
trzeba było tak zaplanować, by i on mógł w niej aktywnie uczestniczyć, bo przecież 
nie można go było zostawić w szkole. Dzieci zaplanowały doskonałą trasę, a zadaniem 
Maksa było fotografowanie roślin i zwierząt w pobliżu schroniska, gdzie się zatrzyma-
liśmy. Tak i on mógł być aktywny i czuć się ważny. Jego praca była kawałkiem wspólnej 
pracy. Potem zrobiliśmy w szkole wielką wystawę fotoreportaży251. 

Teksty w podręcznikach kładły nacisk na kształtowanie postaw empatycz-
nych, rozumienie uczuć innych ludzi/zwierząt/bohaterów literackich, współpracę 
i współdziałanie w grupie. Najczęściej autorzy zalecali uczniom przedyskutowanie 
wśród kolegów i koleżanek postawionego w czytance zagadnienia, dając im moż-
liwość wypowiedzenia własnego stanowiska oraz skonfrontowania go z argumen-
tami innych osób252.

250 S. Gasparin, N. Santangelo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, s. 32.
251 Fragment wywiadu z włoską nauczycielką przedmiotów zintegrowanych, grupa wiekowa 25–

28 lat.
252 E. Bernacchi, I favolosi quattro…, s. 143.
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Wizerunek „innych” z uwagi na kolor skóry, wyznanie 
i grupę społeczną

Autorzy podręczników dokładali wszelkich starań, by wykazać, że dzieci na ca-
łym świecie, niezależnie od rasy, kultury, wyznawanej religii i pozycji społecznej, 
są do siebie podobne, mają podobne radości i troski, obowiązki i prawa (ilustra-
cja 17). Na obrazku będącym ilustracją do wiersza Dzieci się spotykają – który 
mówi o zabawie dzieci na plaży, budowaniu zamków z piasku, zbieraniu muszelek, 
o tym, że dzieci na całym świecie bawią się jednakowo – wszystkie narysowane 
postacie są do siebie podobne; podobnie ubrane, podobnie uśmiechnięte. Jedynie 
kolor skóry może sugerować, że należą do różnych ras i kultur, a pytanie o prze-
słanie wiersza oraz rozsypanka wyrazowa kreują hasło „Przyjaźń i pokój między 
narodami”253.

Ilustracja 17. Wizerunek „innych”, klasa II (IT), 2005
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte- 
-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, s. 104.

253 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte- 
-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, 
s. 104–105.
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Ilustracja 18. Wielonarodowościowi bohaterowie elementarza, klasa I (IT), 2006
Źródło: S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl 1, 
Nicola Milano Editore, Bologna 2006, s. 47.

Ilustracja 19. Wizerunek „innych”, klasa II (IT), 2005
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, 
Arte-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 
2005, s. 10, 78, 141.
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Bohaterowie podręcznika zatytułowanego Zabawa słowami254 to dzieci wielo-
narodowościowe (ilustracja 18).

Uczeń poznawał te postacie już na pierwszych zajęciach, oswajał się z „eg-
zotycznie” brzmiącymi imionami i choć niektóre dzieci mają charakterystyczne 
ubrania (np.  kapelusz Chińczyka), to nie są odziane w regionalne i tradycyjne 
stroje. Oczywiście wizerunki „tradycyjnych” i stereotypowych przedstawicieli róż-
nych grup etnicznych i narodów również pojawiały się w podręcznikach, ale były 
one „równoważone” wizerunkiem współczesnych dzieci, wspólnie bawiących się 
w grupie rówieśniczej (ilustracja 19)255.

Obraz „innych” w podręczniku był sprzężony z ich współczesnym wizerunkiem. 
Autorzy przekazywali w tekstach wiele informacji na temat kultur plemion zamiesz-
kujących odległe od Europy zakątki Ziemi, opowiadali o zajęciach dzieci i sposobach 
ich wchodzenia w dorosłe życie. I choć teksty te najczęściej opatrzone były wizerun-
kiem osób w ich naturalnym środowisku, ubranych w regionalne bądź tradycyjne 
stroje, to prócz takiego wizerunku w podręcznikach również były obecne ilustracje 
ukazujące przedstawicieli tych kultur funkcjonujących i uczestniczących w ówczes-
nym życiu społecznym europejskiej szkoły i lokalnego środowiska (ilustracja 20)256.

Ilustracja 20. Obraz innych kultur, klasa III (IT), 2006
Źródło: E. Bernacchi, I favolosi quattro. Letture, linguaggi espressivi, percorso di scrittura. 
Sussidiario. Cl. 3, Giunti Scuola, Firenze 2006, s. 44, 151, 179.

254 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 1…, s. 47.
255 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie…, s. 10, 78, 141. 
256 E. Bernacchi, I favolosi quattro…, s. 44, 151, 179.
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Ilustracja 21. Wizerunek „innych” – domy, klasa II (IT), 2005
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, 
Arte-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 
2005, s. 40–41.

Ilustracja 22. „Inność” jako normalne 
zjawisko, klasa I (IT), 2006
Źródło: S. Gasparin, N. Santaneglo, 
Compagni di scuola, Letture in gioco: 
Lingua e linguaggi, cl. 1, Nicola Milano 
Editore, Bologna 2006, s. 40.

Autorzy, omawiając różne typy domów, w których mieszkają ludzie, posługi-
wali się fotografiami domów indiańskich, eskimoskich, amerykańskich traperów 
etc. Na fotografiach widzimy więc prawdziwych ludzi w ich realnym świecie, bez 
stylizacji i tradycyjnych pióropuszy na głowie (ilustracja 21)257.

Podręcznik Koledzy ze szkoły258 także jako normalne promował zjawisko wielo-
kulturowości. Podręcznik zawierał specjalne działy w ramach nauczania języka 
ojczystego poświęcone edukacji obywatelskiej (ilustracja 22).

257 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie…, s. 40–41.
258 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 1…
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Ilustracje znajdujące się w podręczniku zawierały wizerunek dzieci różnych ras, 
a wiersz zatytułowany Skóra259 analizował kolor skóry dzieci, porównując białą skórę 
do wosku, czarną do wieczoru, czerwoną do słońca, żółtą do cytryny etc. Puenta 
wiersza mówiła natomiast, że kto kocha/lubi tylko jeden kolor, ma szarość w sercu. 
Polecenie zawarte pod tym wierszem każe uczniowi zastanowić się nad znaczeniem 
„szarości w sercu”. Również opowiadanie o chłopcu z pustyni o imieniu Saif (którego 
wizerunek to szczęśliwa i uśmiechnięta buzia) ukazywało obraz „zwykłego chłopca”, 
który wraz ze swoją siostrą – prócz tego, że musi doglądać stada owiec („Jesteśmy 
strażnikami owiec. Prowadzimy je na pastwiska, chronimy przed wilkami, wężami 
i skorpionami. Kiedy kończymy naszą pracę, wracamy do namiotu, gdzie uczymy się 
czytać i pisać”260) – uczy się w szkole w oazie. Dziewczynka Alima pomaga mamie 
zbierać, przygotowywać i sprzedawać owoce na afrykańskim targu261. 

Oswajanie uczniów ze zwyczajami i kulturami innych ludzi i narodów polegało 
na przekazywaniu informacji o nich w sprawach dzieciom bliskich i rozpoznawal-
nych, na przykład o domach i ich mieszkańcach (ilustracja 23). „Każde miejsce 
ma swoje typowe domy. Dzieci z Algierii mieszkają w białych domach z niebieski-
mi drzwiami; dzieci nomadów, wędrujących po pustyni, mieszkają w namiotach 
uszytych ze skóry kozy. Amerykanie, Kanadyjczycy i Finowie mieszkają w domach 
zbudowanych z drewna. Dzieci japońskie mają domy bez okien i ścian. Zamiast 
szyb używają papieru ryżowego, a zamiast murów – ruchomych ekranów. Eskimo-
si czasami mieszkają w igloo. Dzisiaj igloo budują tylko podczas wypraw na polo-
wania lub połów ryb. Eskimos oznacza «jedzący surowe mięso», ale Eskimosi sami 
siebie nazywają «Inuits», co oznacza «istota ludzka»”262.

Ilustracja 23. Obraz „innych” w podręczniku, klasa II (IT), 2006
Źródło: S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, 
cl. 2, Nicola Milano Editore, Bologna 2006, s. 105.

259 Ibid., s. 38.
260 Ibid., s. 39.
261 Ibid., s. 104.
262 Ibid., s. 105.
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W celu przybliżenia uczniom innych kultur i budowania pozytywnych postaw 
wobec nich autorzy podręczników wyjaśniali znaczenie cudzoziemskich imion 
dzieci, na przykład (chińskiej dziewczynki) Lanshin, oznaczające kwitnący jaś-
min, opowiadając ciekawostki z innych krajów: „w jej kraju mieszka ponad mi-
liard mieszkańców (…). Lanshin nie uczy się pisania 26 liter alfabetu tak jak ty. 
Każdy wyraz chiński odpowiada rysunkowi zwanemu ideogramem”263. W przy-
taczanych podręcznikach autorzy czynili wiele odwołań do kultur pozaeuropej-
skich. Nie znajdujemy w nim odnośników do sposobów życia dzieci polskich czy 
niemieckich. Być może wynikało to ze swoistego rozumienia słowa „emigrant”, 
które dla znacznej części Włochów oznaczało kogoś spoza UE i nie dotyczyło mi-
gracji wewnątrzunijnych, które współcześnie określa się mianem mobilności.

Obraz rodziny, jej miejsce w środowisku lokalnym, role 
społeczne jej członków, w tym wizerunek i role społeczne 
chłopców/dziewcząt, mężczyzn/kobiet

Współczesna włoska rodzina przedstawiana w podręcznikach do nauczania 
wczesnoszkolnego była wielopokoleniowa i składała się z mamy, taty, rodzeństwa, 
dziadka i babci, wujostwa oraz kuzynów i kuzynek. „Ta grupa osób darzy się uczu-
ciami. Czasami mieszka we wspólnym domu, a czasami w różnych domach lub 
nawet w różnych krajach”264. Autorzy zwracali uwagę na rolę, obowiązki i pra-
wa poszczególnych członków rodziny: miłość (volersi bene), karmienie i opiekę 
(nutritre), słuchanie, co mówią inni (ascoltare), wychowanie i uczenie (educare), 
sprzątanie (riordinare), umożliwianie spokojnego rozwoju (far crescere serenamen
te), szacunek (rispettare), szczerość (essere sinceri), zabawę (giocare)265. 

W podręcznikowej rodzinie zarówno mama, jak i tata mają równorzędne role. 
Wiele działań podejmują wspólnie: wspólnie bawią się z dziećmi, jeżdżą na wycieczki, 
siedzą wieczorem przy łóżku syna lub córki i opowiadają bajki266 (ilustracje 24 i 25). 

Mama wypełniała oczywiście rolę matki (gotuje, pomaga dzieciom, sprząta), 
ale oprócz tego przedstawiana była jako osoba aktywna zawodowo i towarzysko, 
która prowadzi samochód, wstępuje do baru na kawę, ma czas dla siebie. „Lucia 
jest zmęczona prowadzeniem samochodu. Całą noc miała dyżur w szpitalu w Pi-
stoia, a teraz wraca do domu do Florencji. Postanowiła zrobić sobie przerwę, napić 
się w barze kawy i odpocząć”267.

263 Ibid., s. 106.
264 Ibid., s. 61.
265 Ibid., s. 62.
266 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, 

s. 114–115.
267 M. Fontanelli, S. Carrera, Ciao Amici. Laboratorio di scrittura. Cl. 4, La Spiga, Milano 2006, s. 37.
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Ilustracja 24. Role społeczne rodziców i dzieci, klasa II (IT), 2004
Źródło: S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, 
cl. 2, Nicola Milano Editore, Bologna 2006, s. 114–115.

Włoski ojciec podejmował prace domowe: sprzątał, gotował, opiekował się 
dziećmi i dbał o żonę. Chętnie jeździł z rodziną na wycieczki. Dla chłopców był 
wzorem zachowania. Miał też cechy zabawne: był zapominalski lub żartobliwy. 
„Mój tata jest zapominalski. Czasami zostawi w domu portfel lub prawo jazdy. 
Dla mnie jest bardzo dobry, bo uczy mnie, jak konstruować fantastyczne zabawki. 
To bardzo fajne być z moim tatą: kiedy łakomie zjada kawałek tortu, kiedy idziemy 
do muzeum oglądać szkielety dinozaurów, kiedy zabiera mamę na wycieczkę i ona 
ciągle się śmieje. Ale tata nie chce mi kupić gier wideo. Próbowałem kiedyś nawet 
płakać, ale to nic nie dało”268.

Ilustracja 25. Rola ojca w rodzinie, klasa I (IT), 2006
Źródło: S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, 
cl. 1, Nicola Milano Editore, Bologna 2006, s. 42.

268 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, s. 40.
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Niezależnie od tego, czy bohaterami podręcznika i zawartych w nim opowia-
dań byli ludzie, zwierzęta czy postacie fantastyczne, można było zauważyć dbałość 
autorów o zachowanie proporcji występowania postaci męskich i żeńskich. Poja-
wiały się więc zarówno misie, jak i ludzie – dziewczynki i chłopcy (ilustracja 26)269.

Ilustracja 26. Wizerunek płci – dziewczynki, klasa II (IT), 2005
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte- 
-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, s. 7, 38.

Dziewczynki przedstawiano ubrane nie tylko w spódniczki. Nosiły również 
spodnie oraz prowadziły aktywny tryb życia i na równi z chłopcami jeździły 
na nartach lub biły się śnieżkami270 czy grały w piłkę nożną.

Chłopcy wykonywali prace domowe271 (które w stereotypowym ujęciu przypi-
sane były dziewczynkom), nie zawsze byli272 świetnie wysportowani; czasem lubili 
bawić się przytulankami i nie wstydzili się swoich uczuć (ilustracja 27)273. 

Ilustracja 27. Wizerunek płci – chłopcy, klasy I, IV, II (IT), 2005/2006
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte- 
-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, s. 7, 38.

269 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie…, s. 7, 38.
270 Ibid., s. 35, 66, 68.
271 Progetto Erre, Super Gioca Gia’. Il libro di classe prima. Esplorare i linguaggi, CETEM, 2005, s. 45.
272 I. Rota, M. Vago, Ciao Amici. Linguaggi…, s. 174. 
273 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie…, s. 126.
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Można zauważyć, że dyrektywa unijna dotycząca wycofania z podręczników 
wszelkich treści, które łamałyby zasadę równych szans dziewcząt i chłopców oraz 
pokazywały którąkolwiek ze stron w dyskryminujący sposób, we włoskich pod-
ręcznikach została wdrożona w zadowalającym stopniu. Jedna z nauczycielek we 
włoskiej szkole w Alghero wskazała trudności w realizacji tego priorytetu w co-
dziennym nauczaniu spowodowane rozbieżnością między treściami podręczni-
ka a tradycyjnymi zachowaniami niektórych przedstawicieli starszego pokolenia 
i tym, co dzieci na co dzień obserwują w swoim otoczeniu. 

My, jako nauczyciele, mamy trudne zadanie i choć nasze podręczniki są bardzo do-
bre i przekazują pożądane treści, to jednak nasi uczniowie żyją w wielopokoleniowych 
rodzinach, często bardzo tradycyjnych, gdzie matka ma decydujący głos, któremu 
nie wolno się przeciwstawić. To ona kieruje rodziną. Mężczyźni czasami pracują, jest 
to bardzo widoczne szczególnie tutaj na południu Włoch, ale i tak piłka nożna jest 
dla nich najważniejsza. Pewnie widziała pani wielu mężczyzn siedzących bezczynnie 
na schodach domów albo przesiadujących w barach… takie są tutaj zwyczaje, takie 
tradycje. Młodzi już tacy nie są, oni już są nowocześni, ale dzieci wciąż widzą jeszcze 
„stary” model rodziny. Nie wiem, czy to dobrze czy źle… ale taka jest włoska rzeczywi-
stość w niektórych małych miasteczkach274. 

Teksty czytanek w połączeniu z dużą liczbą przykładów, jaką można znaleźć 
w podręcznikach, a które wskazują na potrzebę respektowania ustalonych reguł 
i zasad zachowania (w szkole, na jezdni, obowiązki domowe etc.), budowały obraz 
miejsca członków rodziny i jej hierarchii oraz wskazywały sposoby rozwiązywa-
nia sporów i konfliktów. Dzięki takiej konstrukcji podręczników i ich zawartości 
treściowej włoskie dziecko nabierało przekonania, że wszyscy członkowie rodziny 
mają swoje prawa, podlegają pewnym wspólnie ustalonym regułom, a kwestia ich 
roli w rodzinie i obowiązków jest sprawą umowy międzyludzkiej. 

Osoby starsze również miały swoją reprezentację we włoskich podręcznikach. 
Niemal zawsze przestawiane były jako osoby aktywne, pełne energii, pomysłowo-
ści, ciepła rodzinnego, niezależne. Często w wolnym czasie opiekowały się wnu-
kami, często miały hobby i rozwijały swoje zainteresowania. Dziadkowie chodzili 
na wycieczki górskie, zwiedzali dalekie kraje, uprawiali sporty. „Byłam na trek-
kingu w Himalajach, przemierzyłam północną Azję pociągiem transsyberyjskim, 
piłam herbatę z Beduinami” – mówi babcia275. Chętnie odwiedzają swoje dzieci 
i grają z wnukami w warcaby (ilustracja 28)276. Ten podręcznikowy obraz aktywne-
go starzenia się potwierdzały obserwacje prowadzone we włoskich miasteczkach, 
gdzie wiele włoskich kobiet i mężczyzn, nie zważając na wiek, uprawiało sporty 
(szczególnie chętnie Włoszki w wieku późnodojrzałym pływały basenach, zarówno 
rekreacyjnie, jak i w formie zajęć ogólnorozwojowych na kształt baletu wodnego, 

274 Fragment wywiadu z włoską nauczycielką przedmiotów zintegrowanych, grupa wiekowa 50+.
275 I. Rota, M. Vago, Ciao Amici. Linguaggi…, s. 113. 
276 Ibid., s. 127.
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oraz spacerowały po okolicznych parkach; natomiast starsi panowie niezmiennie 
pasjonowali się piłką nożną i kolarstwem, często także aktywnie) lub rozwijało swo-
je zainteresowania, niekoniecznie związane z pracą na rzecz wnuków i rodziny.

Ilustracja 28. Role społeczne członków rodziny, klasy IV–V (IT), 2006
Źródło: Rota I., Vago M., Ciao Amici. Linguaggi, cl. 4, La Spiga, Milano 2006, s. 113.

W podręczniku dla klasy II277 osoby starsze przedstawiane były jako aktywne 
zawodowo (plantatorzy winorośli) lub sportowo (dziadek wraz z babcią na gór-
skiej wycieczce), lub zajmujące się rzemiosłem (ilustracja 29)278.

Ilustracja 29. Wizerunek osób starszych, klasa II (IT), 2005
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte- 
-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, s. 77; 
Progetto Erre, Super Gioca Gia’. Il libro di classe prima. Esplorare i linguaggi, CETEM, 2005, s. 28.

277 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie…, s. 77.
278 Progetto Erre, Io Io scrive, cl. 2–3, s. 28.
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Ówczesne włoskie podręczniki sporo miejsca poświęcały opowiadaniom i czy-
tankom, których akcja toczyła się w lokalnym środowisku. Pytania pod tekstem 
obligowały ucznia do poszukiwania podobieństw między historiami książko-
wych bohaterów a jego rzeczywistym światem. Bazując na rodzinnych uczuciach, 
czyniono odniesienia do przemian historyczno-społecznych w miejscowościach 
rodzinnych, bliskich dzieciom, nakierowując ich uwagę na lokalne dziedzictwo 
kulturowe lub przyrodnicze „Ależ się zmieniło wszystko dookoła! Mama pamięta 
dobrze tę małą wioskę sprzed lat: kiedy, jako dziecko spędziła tu wakacje, bawiąc 
się na łąkach i polach”279.

Podręczniki dużą wagę przywiązywały do promowania praw człowieka i praw 
dziecka, do mówienia o własnych uczuciach, emocjach oraz do rozpoznawania, 
poszanowania i respektowania uczuć innych osób. „Podoba ci się twoje życie jako 
dziecka? Czy twoje życie jest pełne zapachów i emocji jak to opisane w wierszu, 
czy są w nim smutki i troski? Czy masz jakieś problemy? Jakie? (…) Przygotujcie 
kartki i napiszcie cechy pozytywne i negatywne bycia dzieckiem”280. Autorzy pod-
powiadali kilka z nich: „Będąc dzieckiem, można chodzić do szkoły – nie jest to ta-
kie złe, jak się wydaje; można przynieść do domu zgubionego kotka; jeśli się nie 
umie czegoś zrobić, można powiedzieć: jestem jeszcze mały; jeśli się chce zrobić 
coś innego, można powiedzieć: jestem prawie duży; można się przytulać, gdy się 
czegoś boisz”281. Często dla uwypuklenia i zaostrzenia obrazu praw, obowiązków 
i przywilejów dziecka autorzy podręczników czynili odniesienia do życia dzieci 
w innych krajach: Afryce, Chinach etc., opisując dzień afrykańskiego dziecka, któ-
re musi pomagać rodzicom w pracy, żeby rodzina mogła przetrwać282. 

Za każdym razem, gdy pojawiały się odniesienia do osobistych doświadczeń 
dziecka, towarzyszyły im polecenia rozmowy i wymiany poglądów z innymi 
uczniami. 

Wizerunek i miejsce w społeczeństwie osób 
niepełnosprawnych

Włoski system edukacji wybrał model edukacji jednolitej dla wszystkich i w celu 
kształcenia osób niepełnosprawnych nie organizuje szkół specjalnych. Taki mo-
del zintegrowanego świata osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych znajduje 
swoje odzwierciedlenie również w szkolnej i podręcznikowej rzeczywistości. Dzie-
ci niepełnosprawne stanowią składnik codziennego szkolnego krajobrazu i nie 
są dla włoskich uczniów niczym dziwnym. W niewielu książkach pojawiały się 

279 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, s. 29. 
280 Ibid., s. 31.
281 Ibid., s. 235.
282 Ibid., s. 104.
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odniesienia do tej problematyki. Być może wynikało to z powszechnej obecności 
tych dzieci w szkolnym środowisku i było traktowane jako normalność, o której 
się nie pisało w jakiś specjalny sposób (ilustracja 30)283.

Ilustracja 30. Wizerunek osób niepełnosprawnych, klasa II (IT), 2005
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte- 
-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, s. 18.

Występowanie treści religijnych w podręcznikach 
do kształcenia ogólnego jako element kształtowania 
światopoglądu

Włochy jako kraj katolicki, na którego terytorium znajduje się Państwo Watykań-
skie, także kultywują tradycje Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W podręcznikach 
znajdowały się więc odniesienia do bożonarodzeniowej tradycji – choinki i szop-
ki, ale święta w podręcznikach miały także wymiar pozatradycyjny. Były okazją 
do refleksji moralnych i edukacji globalnej. W jednym z wierszy zamieszczonych 
w podręczniku czytamy: „Ale święta Bożego Narodzenia to są nie tylko sklepowe 
witryny, to także prawdziwy pokój dla całego świata: miłować bliźnich, pomagać 
im, czuć się wspólnotą, także z tymi, którzy są daleko”284.

Treści religijne sprzężone były z edukacją moralną, edukacją o prawach człowie-
ka i prawach dziecka. Polecenie zawarte pod cytowanym wierszem kazało uczniowi 
zastanowić się, na czym polegają głębia i sens świąt Bożego Narodzenia (il fondo 

283 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie…, s. 18. 
284 Tłumaczenie własne wiersza Natale. W cyklu „Il diario dei diritti dei bambini, Emi” [w:] ibid., s. 73.
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di Natale)285. Nauczyciele religii (zarówno świeccy, jak i duchowni) zawsze podczas 
zajęć, przedstawiając jakiś punkt widzenia lub czyniąc odnośniki do Pisma Świętego, 
podkreślali w swoich wypowiedziach: „według religii chrześcijańskiej…”, „katolicy 
wierzą, że …”286. Nauczycielka religii w podweneckiej szkole mówiła: 

Naszym zadaniem jako nauczycieli religii jest pokazać dziecku świat z religijnego i mo-
ralnego punktu widzenia. Pokazujemy różnorakość podejść do zagadnień, analizujemy 
zjawiska religijne, mówimy o postaciach i świętach charakterystycznych dla różnych 
wyznań, choć oczywiście religia katolicka jest tu znacząca, żeby nie powiedzieć – domi-
nująca. Jednak zawsze pokazujemy, że inne religie są równie ważne jak religia katolicka. 
Nie prowadzimy katechizacji. Tym zajmują się parafie. Tam dzieci i dorośli chodzą się 
modlić i demonstrować swoją przynależność religijną. To się tyczy wszystkich wyznań. 
Niekatolicy w naszej szkole mają zajęcia ogólnorozwojowe, bo jest ich za mało, by cho-
dzili na osobne lekcje swojej religii. Oni mają religię w swoich kościołach287.

Dzieci włoskie tradycyjnie z 5 na 6 stycznia oczekują przybycia Befany, któ-
ra przynosi im świąteczne słodycze. Autorzy podręcznika288 przedstawiają postać 
Befany w sposób neutralny, w pierwszej osobie (jako autoprezentację postaci). 
„Szczerze mówiąc, nie jestem zbyt elegancka. Jestem biednie ubrana, jak dawna 
chłopka, z chustą na głowie, w wełnianych rajstopach i zniszczonych butach. Dzie-
ci dobrze mnie znają, a co najważniejsze, bardzo mnie lubią. Nawet jeśli jestem 
brzydka i stara, lubią mnie, tak po prostu”289. Przekaz „między wierszami”, jaki 
znajdujemy w opisie Befany, jest nakierowany na akceptację ludzi starych, bied-
nych i brzydkich; na informację, że „brzydki” nie oznacza „zły”(ilustracja 31). 

Oczekiwanie na spotkanie ze Świętym Mikołajem nie ma wymiaru święta 
religijnego. 

Współczesne włoskie podręczniki, choć nadal przedstawiają Świętego Mikoła-
ja jako starszego brodatego pana taszczącego na plecach wielki worek, zwracają 
uwagę dzieci na jego cechy osobowe jako „dobrego człowieka”, który potrafi od-
czytać dziecięce myśli i odkryć ich marzenia290. Spotkanie ze Świętym Mikołajem 
(choć czasami rozdaje on zabawki) nie jest oczekiwaniem na upragnione prezenty, 
ale bodźcem do refleksji i przyczynkiem do miłowania ludzi. „Tego roku święta 
Bożego Narodzenia podarowały mi coś specjalnego. Dały mi radość, śpiewanie 
piosenek w grupie znajomych, dały mi wspomnienia/pamięć, słowa i uśmiechy 
prawdziwych przyjaciół. Nie zależy mi na prezentach. Podczas każdych Świąt chcę 

285 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie…, s. 72–73.
286 Spostrzeżenia i wnioski poczynione podczas wizyty we włoskiej szkole i obserwacji lekcji religii.
287 Fragment wywiadu z włoską nauczycielką religii, grupa wiekowa 29–45 lat.
288 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie…, s. 77.
289 Ibid., s. 77.
290 S. Gasparin, N. Santaneglo, Compagni di scuola, Letture in gioco: Lingua e linguaggi, cl. 2…, 

s. 145–146. 
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spotykać się z ludźmi”291. Podręczniki włoskie zamieszczały również informacje, 
opowiadania i ilustracje związane z innymi świętami celebrowanymi w czasie Bo-
żego Narodzenia. „Dzieci żydowskie mają święto zwane Chanuka, które wypada 
w tym samym czasie co Boże Narodzenie. Trwa osiem dni. Każdego wieczoru ro-
dzina zbiera się na wspólnych modlitwach i śpiewaniu pieśni oraz co wieczór za-
pala się jedną świecę z ośmioramiennego świecznika. (…) To radosny czas dla 
dzieci, które każdego dnia otrzymują drobne upominki”292. 

Autorzy dość często odnosili się do innych kultur i religii. W ramach dzia-
łu edukacji obywatelskiej (educazione alla cittadinanza) wskazywali przykłady 
świętowania okresu bożonarodzeniowego u „innych”, także w obrębie własnego 
państwa. „W niektórych regionach Włoch dzieci otrzymują prezenty 13 grudnia. 
Przynosi je im święta Łucja (Santa Lucia). Czy wiesz, kim są te dzieci? W Holan-
dii upominki przynosi Święty Mikołaj trzy tygodnie przed Bożym Narodzeniem, 
a w Hiszpanii – na trzy dni przed Świętem Objawienia (l’Epifania) rozdają je Trzej 
Królowie (Tre Magi). A kto przynosi prezenty w miejscu, gdzie ty mieszkasz?”293. 

W podręcznikach znajdowały się także treści związane z Wielkanocą. Choć 
w Polsce święta te kojarzą się jedynie z tradycją katolicką (zmartwychwstaniem 
Chrystusa, święceniem pokarmów etc.), to we włoskich podręcznikach można 
było znaleźć wyczerpującą informację o symbolice jajka w różnych kulturach 
na przestrzeni wieków. „Jajka są ściśle związane z Wielkanocą, świętem celebro-
wanym na cześć zwycięstwa życia nad śmiercią; wiosny, która z zimowego snu 

291 Ibid., s. 29.
292 E. Bernacchi, I favolosi quattro…, s. 85.
293 Ibid., s. 85.

Ilustracja 31. Befana, klasa 2 (IT), 2005
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte- 
-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, s. 77.
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budzi przyrodę do życia. (...) W chińskiej tradycji z chaosu wyłoniło się kurze jajo, 
z żółtka którego powstała Ziemia (yin – czynnik żeński). Z białka powstało niebo 
(yang – czynnik męski). Według Egipcjan z Nun, pierwotnego oceanu, wyłoniły 
się wzgórza, a tam było jajko, z którego narodził się bóg stwórca świata”294. Autorzy 
przytaczali również interpretację symboliki jajka i genezy powstania świata we-
dług Chandogya Upanishad, wierzeń ludzi z Kongo, tradycji żydowskich i chrześ-
cijańskich. Odwoływali się do starożytnych Rzymian, którzy jako pierwsi zaczęli 
ozdabiać jajka, malując je na kolor czerwony symbolizujący serdeczność i dobre 
życzenia, i do współczesności, dając za przykład regionalne (włoskie) wypieki i po-
trawy wielkanocne, które zawierają jajka. Szczególną uwagę zwracali na wspólne 
elementy tradycji wielkanocnych, obecne w innych krajach europejskich (np. ma-
lowanie pisanek). 

Podobnie jak przy okazji treści związanych z Bożym Narodzeniem tak 
i w okresie wielkanocnym autorzy podręczników zamieszczali informacje o róż-
nych sposobach świętowania tego okresu. Przykładem takich treści mogą być od-
wołania do muzułmańskiego święta Ramadan. „To okres trwający miesiąc, w któ-
rym muzułmanie poszczą od świtu do zachodu słońca, aby uczcić pojawienie się 
ich świętej księgi Koranu na Ziemi. Dla dzieci jest to okazja do otrzymywania 
upominków”295. 

Treści te i opisy świąt były wykorzystywane do przekazania uczniom infor-
macji o elementach innych kultur i religii, na przykład o formach modlitwy lub 
zakazanych potrawach. „W niektórych religiach istnieją zakazane potrawy. Mu-
zułmanie nie mogą jeść mięsa wieprzowego, gdyż świnie uważają za zwierzęta 
nieczyste. Hindusi natomiast nie jedzą mięsa wołowego, gdyż krowy uznawane 
są za zwierzęta święte. Kilkadziesiąt lat temu katolicy każdego piątku powstrzy-
mywali się od jedzenia mięsa i potraw kosztownych. Dziś także niektóre osoby 
zachowują post w Wielki Piątek i Środę Popielcową”296. Treści religijne we współ-
czesnych włoskich podręcznikach, nawet jeśli są zdominowane tradycją katolicką, 
służą edukacji wielokulturowej, moralnej i społecznej (ilustracja 32).

Treści podręcznikowe często wykazywały przenikanie się różnorodnych trady-
cji i zwyczajów. 

Było popołudnie wigilii Wszystkich Świętych. (…) Z kuchni unosił się zapach goto-
wanej dyni. (…) Zwyczaje nie są stałe. Mogą „przechodzić” z jednego miejsca do dru-
giego. W wigilię Wszystkich Świętych wypada Halloween. To typowe święto ame-
rykańskie. (…) Wszystkich Świętych wypada 1 listopada. Jest to dzień dedykowany 
postaciom wszystkich świętych, szczególnie tych, którzy nie mają swojego dnia/imie-
nin w kalendarzu297.

294 I. Rota, M. Vago, Ciao Amici. Linguaggi…, s. 94–95. 
295 E. Bernacchi, I favolosi quattro…, s. 111.
296 Ibid., s. 111.
297 Ibid., s. 21.
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Ilustracja 32. Obraz innych religii, kla-
sa III (IT), 2006
Źródło: E. Bernacchi, I favolosi quattro. 
Letture, linguaggi espressivi, percorso di 
scrittura. Sussidiario. Cl. 3, Giunti Scuola, 
Firenze 2006, s. 111.

Podręczniki prezentowały również sposoby świętowania oraz nazwy świąt 
obecnych w różnych kulturach na całym świecie. „Każdy naród ma swoje święta. 
Niektóre z nich są związane z religią, a niektóre z tradycją i kulturą, ale wszystkie 
są bardzo ważne dla ludzi. Obchodzone są w różnych terminach, niektóre mają ru-
chome daty”298. I tu autorzy wymieniali święta włoskie (Nowy Rok – 1.01, Trzech 
Króli – 6.02, karnawał – luty, Wielkanoc – marzec/kwiecień, Święto Wyzwolenia – 
25.04, Święto Pracy – 1.05, Święto Republiki – 2.06, Ferragosto / Wniebowzię-
cie Najświętszej Marii Panny – 15.08, Święto Pokoju – 15.09, Boże Narodzenie – 
25.12), muzułmańskie (Haji – styczeń, Muharram – kwiecień, Ramadan – listopad, 
Eid-ul-Fitr – grudzień), żydowskie (Yom ha shoa – maj, Shavuot – czerwiec, Rash 
Hasahana – wrzesień), hinduistyczne (Holi – luty–marzec, Diwali – październik–
listopad), chińskie (Nowy Rok – czerwiec) i buddyjskie (Vesaka Puja – maj, Ashala 
Puja – lipiec), irańskie (Purym – marzec), określając ich nazwę i datę, a niektóre 
z nich dokładniej opisując.

Obserwowane (podczas badań) lekcje religii katolickiej miały charakter eduka-
cji religioznawczej i choć głównym tematem była historia życia Jezusa i analizowa-
no otaczającą uczniów rzeczywistość z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej, 
to zawierały również informacje o innych religiach. Nauczyciele, poddając pod 
dyskusję konkretne przykłady lub czyniąc porównania, za każdym razem wskazy-
wali na odpowiednią religię przynależną podawanym przykładom („według religii 
katolickiej”, „muzułmanie wierzą, że” etc.) i jej sposób interpretowania zjawisk. 

298 I. Rota, M. Vago, I favolosi quattro…, s. 160–161. 
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Ilustracja 33. Inne wyznania, podręcznik do religii katolickiej, klasy I, II, III (IT), 2005
Źródło: Cantiamo la pace. Testo di Religione Cattolica per le classi prima, seconda e terza per la 
scuola primaria, Gruppo C&C, Edizioni Messagero Padova, Padova 2005, s. 52, 54, 75.

Podręczniki do nauczania religii katolickiej w klasie III również zawierały ob-
szerne odniesienia do innych religii (ilustracja 33)299.

Nauczyciele przedmiotów ogólnych: biologii, geografii, historii, nauk społecz-
nych (studi sociali) etc. również podczas swoich zajęć czynili odniesienia do wia-
domości, które uczniowie zdobyli podczas lekcji religii (także jeśli nie uczęszczali 
na religię w szkole)300.

Kształtowanie kompetencji technicznych 
(w tym informatycznych) oraz nauczanie elementów 
przedsiębiorczości

Włoskie szkoły już od pierwszych lat nauczania przywiązywały dużą wagę 
do kształtowania kompetencji technicznych uczniów oraz wprowadzania ele-
mentów nauczania przedsiębiorczości. Oprócz treści zawartych w podręcznikach 
do kształcenia ogólnego istniały specjalne podręczniki do kształcenia techniczne-
go i informatycznego301. Podczas lekcji uczniowie poznawali budowę komputera 

299 Cantiamo la pace. Testo di Religione Cattolica per le classi prima, seconda e terza per la scuola 
primaria, Gruppo C&C, Edizioni Messagero Padova, Padova 2005, s. 52, 54, 75.

300 Lekcje religii w szkołach włoskich nie są obowiązkowe. Najczęściej w szkole organizowane są 
lekcje religii katolickiej. Dzieci innego wyznania uczęszczają na zajęcia religijne poza szkołą. W przy-
padku gdy zbierze się duża grupa dzieci określonego wyznania, istnieje możliwość zorganizowania 
dla nich zajęć na terenie szkoły.

301 G. Pozza, A. Velli, Bit Bit alla scoperta dell’informatica. Classi 2a e 3a, Editrice Piccoli Signum, 
Torino 2005.
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i jego urządzeń peryferyjnych (drukarki, myszki, monitora), działanie twardego 
dysku oraz sposoby używania klawiatury, obsługę podstawowych programów 
komputerowych: programów antywirusowych, łączenie się z Internetem i nawi-
gowanie w sieci, obsługę poczty elektronicznej, obsługę programu Word i edycję 
tekstów, używanie Clipartów, obsługę graficznego programu Paint oraz podstawo-
wej wersji programu Excel. Autorzy zwracali szczególną uwagę na wykorzystywa-
nie Internetu do poszukiwania informacji oraz dawali liczne przykłady i odnośniki 
do użytecznych dla ucznia adresów internetowych, witryn edukacyjnych i infor-
macyjnych302. Podręczniki wiele uwagi poświęcały zagrożeniom płynącym z uży-
wania Internetu i bezrefleksyjnego oglądania reklam i programów telewizyjnych. 
Od pierwszych lat pobytu dziecka w szkole podejmowano próbę nauki selekcjo-
nowania i oceniania informacji płynących ze środków masowego przekazu oraz 
krytycznego podejścia do wypowiedzi innych ludzi i ich interpretacji zdarzeń. 

Lepiej jest, gdy dzieci nie surfują samodzielnie po Internecie. Istnieje ryzyko, że roz-
poczną rozmowę z kimś, kto ma złe intencje. Aby zapewnić dzieciom ich prawo do bez-
pieczeństwa, powstała karta, która wyjaśnia, iż dzieci mają prawo do korespondowania 
ze wszystkimi swoimi kolegami na całym świecie, ale nie mogą udostępniać ani nie 
wolno od nich wymagać żadnych informacji osobistych: adresów, numerów telefonu, 
oraz że powinny natychmiast powiadomić rodziców/dorosłych, gdyby ktoś takich da-
nych od nich się domagał303. 

Takie stanowisko podzielali również włoscy nauczyciele. Jeden z nich 
powiedział: 

Bardzo zależy nam na tym, by włoskie dzieci opanowały sztukę posługiwania się kom-
puterami i by stały się one dla nich oknem na świat. Nie każde dziecko ma w domu 
komputer, dlatego w każdej klasie jest komputer, są one na korytarzach i w bibliotece. 
Są ogólnie dostępne i są podłączone do Internetu. Uczniowie korzystają z nich podczas 
przerwy, podczas zajęć lekcyjnych i w czasie wolnym. Ale dbamy też o bezpieczeń-
stwo w sieci. Stąd tyle informacji, tablic z zasadami korzystania z Internetu wiszących 
na korytarzach i w klasach. Uczniowie te zasady ustalali sami, na pierwszych lekcjach 
informatyki. I muszę przyznać, że ogólnie się do nich stosują304. 

Włoskie podręczniki starały się nadążać za tempem przemian w techno-
logiach informatycznych. W książkach spotykało się instrukcje bezpiecznego 
użytkowania telefonów komórkowych oraz wykorzystywania ich możliwości 
technicznych do komunikowania się między ludźmi bądź pozyskiwania infor-
macji, na przykład do wysyłania SMS-ów czy e-maili (ilustracja 34)305.

302 Ibid., s. 91.
303 I. Rota, M. Vago, Ciao Amici. Linguaggi…, s. 190. 
304 Fragment wywiadu z włoskim nauczycielem informatyki, grupa wiekowa 25 lat.
305 Progetto Erre, Io Io scrive. Cl. 2–3…, s. 16, 65.



151Treści nauczania we współczesnych włoskich podręcznikach…

Ilustracja 34. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, klasy II i III (IT), 2004
Źródło: Progetto Erre, Super Gioca Gia’. Il libro di classe prima. Esplorare i linguaggi, CETEM, 
2005, s. 16, 65.

Książki do nauczania matematyki i informatyki, oprócz zadań zawierających 
algorytmy działań, przepełnione były zadaniami ćwiczącymi logiczne myślenie, 
elementami rachunku prawdopodobieństwa; były tam diagramy, wykresy i sche-
maty blokowe. Ich zadaniem było ćwiczenie logicznego myślenia i stosowania 
wiedzy teoretycznej do rozwiązywania konkretnych sytuacji problemowych. Czę-
sto przy rozwiązywaniu jednego zadania wykorzystywano wiele sposobów do-
chodzenia do wyniku306. Wprowadzano elementy logiki, statystyki307 i rachunku 
prawdopodobieństwa (ilustracja 35)308.

Ilustracja 35. Kształtowanie logicznego myślenia, matematyka/informatyka, klasa II (IT), 2006
Źródło: L. Brambilla, Compagni di scuola. Numeri in gioco: Matematica e Informatica, cl. 2, 
Nikola Milano Editore, Bologna 2006, s. 50–51.

306 L. Brambilla, Compagni di scuola. Numeri in gioco: Matematica e Informatica, cl. 2, Nikola 
Milano Editore, Bologna 2006, s. 50–51.

307 Ibid., s. 70–71.
308 Super Gioca Gia’. Il libro di classe prima. Percorso di apprendiamento della lettura e della scrit

tura e riflessione linguistica, CETEM, 2005, s. 106.
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Występowanie elementów kultury wysokiej (literatura, 
muzyka, sztuka) jako składowych europejskich kompetencji 
kulturowych

Włoskie podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej zawierały wiele reprodukcji 
dzieł mistrzów malarstwa, rzeźby, grafiki i architektury, współczesnej i antycz-
nej, nie tylko włoskiej, ale także światowej. Dzieła sztuki stanowiły ilustrację 
do omawianych tematów, w których autor, na przykład, prezentując obraz Anto-
nia Possentiego „Czterej muzykanci z Bremy”, odwoływał się do muzyki Dvoraka 
z „Nowego Świata”, by omówić chromatyczną gamę kolorów na przykładach dzieł 
Andy’ego Warchola, Jeana Dubuffeta, meksykańskich masek, a w końcu zaprezen-
tować różne wyobrażenia zwierząt w sztuce (ilustracja 36)309. 

Ilustracja 36. Sztuka wysoka, klasa II (IT), 2005
Źródło: N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte- 
-immagine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, 
s. 150–156.

Uczniowie na zajęciach plastycznych, zwanych laboratorio, wykonywali repli-
ki dzieł, modele zabytków; nie tylko uczyli się życiorysów artystów, ale przede 
wszystkim poznawali ich twórczość i dokonywali pierwszych krytycznych inter-
pretacji dzieł sztuki (ilustracja 37). 

309 N. Galassi, A. Treossi, L’isola che non c’è, Il libro delle storie, Educazione linguistica, Arte-im-
magine e musica, Convivenza civile, Gruppo Editoriale Il Capitello Signum, Torino 2005, s. 150–156.
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Ilustracja 37. Elementy sztuki wysokiej – prace uczniów, klasa IV (IT), 2003
Źródło: Prace uczniów klasy IV, fotografie własne.

Podręczniki włoskie po roku 2000 zawierały wiele reprodukcji dzieł włoskich 
i światowych malarzy, grafików, rzeźbiarzy i architektów310. Ilustracje te były albo 
wizualnym uzupełnieniem tekstów omawiających różnorakie tematy, albo dedy-
kowane edukacji artystycznej i kształtującej wyobraźnię (educazione artisitica, 
arte e immagine). Jedna z włoskich nauczycielek powiedziała w wywiadzie: 

My tu we Włoszech żyjemy otoczeni sztuką i zabytkami, to jest nasza codzienność, 
więc jest ona również widoczna w edukacji, także tej dla najmłodszych dzieci. Dzięki 
niej kształtujemy wrażliwość na piękno. Odwołujemy się nie tylko do sztuki tak zwanej 
wysokiej, ale także do sztuki popularnej. Corocznie dla naszych uczniów organizujemy 
festiwal graffiti i corocznie dzięki temu nasi uczniowie odmalowują brzydki betonowy 
mur, jakim jest ogrodzona nasza szkoła311. 

Sztuka wysoka była zatem nie tylko „lekcją plastyki”, ale i okazją do pasażu 
między kulturami, narodami, wyznaniami, wykazania łączności europejskiego 
(a nawet światowego) dziedzictwa kulturowego i spójności cywilizacyjnej. Stano-
wiła okazję do swobodnej wypowiedzi, wyrażenia i argumentowania własnej in-
terpretacji dzieła oraz własnego stanowiska, wspierała edukację obywatelską, bu-
dowanie asertywnego podejścia do rzeczywistości, wzmacniała poczucie własnej 
wartości ucznia i kształtowała umiejętność nieulegania autorytetom.

310 Pojawiają się więc w podręcznikach reprodukcje takich artystów, jak m.in: Joan Miró, Georges 
Seurat, Paul Klee, Claude Monet, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Vassily Kandinsky, Berthe Mori-
sot, Jean Dubuffet, Andy Warchol, Albrecht Dürer, Fred Ward Tjungurrayi, Edgar Degas etc.

311 Fragment wywiadu z włoską nauczycielką przedmiotów zintegrowanych (w zakresie jej kom-
petencji leżała edukacja artystyczna), grupa wiekowa 25–28 lat.
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PRZEMIANY W ORGANIZACJI POLSKIEGO 
SYSTEMU EDUKACYJNEGO NA TLE PRZEMIAN 

SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM MIEJSCA EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ

W rozwoju polskiego szkolnictwa powojennego wyróżnia się kilka okresów, zamy-
kających się w latach: 1944–1948, 1948–1961, 1961–1973, 1973–1981, 1981–1989, 
1989–2004. Kryterium podziału stanowią kolejne reformy w polskiej polityce 
oświatowej. 

Po trudach wojny i ostatecznym podziale Europy polska oświata przeszła wiele 
przeobrażeń zarówno organizacyjnych, jak i merytorycznych, będących wynikiem 
zmian ustrojowych. 

Klęska wrześniowa, podjęcie walki zbrojnej, konspiracyjna działalność oświa-
towa prowadzona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (później Towarzystwo 
Oświatowo-Niepodległościowe) oraz przez Departament Oświaty i Kultury, któ-
ry był agendą Delegatury Emigracyjnego Rządu na Kraj utworzonego w Londy-
nie, wywarły znaczący wpływ na budowanie wizji nowej Polski i funkcjonowanie 
polskiej edukacji po zakończeniu wojny. Pierwsze lata kształtowania powojenne-
go państwa polskiego to czas ścierania się różnych opcji politycznych. Związek 
Radziecki postrzegano jako zagrożenie suwerenności. Ocalała inteligencja, na-
uczyciele, działacze podziemia pamiętali „wejście wojsk radzieckich w 1939 roku 
na terytorium Polski, deportacje ludności polskiej na teren Związku Radzieckiego, 
mord katyński. (...) Aresztowania żołnierzy Armii Krajowej na wyzwolonych tere-
nach już w drugiej połowie 1944 r. Powołanie PKWN uznane zostało w tym śro-
dowisku politycznym za akt niezgodny z prawem międzynarodowym, naruszający 
suwerenność Polski”312. 

312 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce w latach 1944–1948, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1991, s. 13. 
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W Polsce połowy lat czterdziestych powstały dwie wizje odbudowy i rozwoju 
szkolnictwa313. Pierwsza z nich, autorstwa rządu emigracyjnego, zakładała sied-
mioklasową szkołę powszechną o pełnej drożności, której zadaniem miało być 
nowe demokratyczne wychowanie zapewniające uczniowi pełny rozwój, ukształ-
towanie obywatelskiej postawy w duchu ideałów demokracji – wolności, równo-
ści i braterstwa. Podkreślała ona przynależność kultury narodowej do kultury za-
chodnioeuropejskiej, której główne założenia wynikały z chrześcijańskich zasad 
moralnych. Dodać należy, że przed wojną „potrzeby oświaty zajmowały w budże-
cie państwowym drugie miejsce po obronie narodowej. Wydatki na ten cel ze skar-
bu państwa i świadczeń samorządu terytorialnego wynosiły w latach 1938/1939 
462 miliony złotych (ok. 89 milionów dolarów USA), co należy jeszcze uzupełnić 
pokaźnymi wydatkami na oświatę ze strony towarzystw i instytucji, jak też osób 
prywatnych”314. 

Drugą koncepcją rozwoju szkolnictwa była opracowana przez Towarzystwo 
Oświatowo-Niepodległościowe wizja szkół powszechnych dziesięcio- lub ośmio-
letnich, bezpłatnych, świeckich, dostępnych dla wszystkich. Szkoły te miały sta-
nowić dźwignię awansu społecznego dla chłopów i robotników. Po roku 1945, jak 
pisze Bolesław Potyrała, po powstaniu PKWN i powołaniu resortu oświaty, które-
go „kierownictwo znalazło się w rękach ludzi związanych z PPR i działaczy prze-
bywających w czasie wojny w Związku Radzieckim”315, rozpoczęto budowę nowej 
szkoły w nowych warunkach politycznych i społecznych. W roku 1954 podpisano 
z ZSRR układ o wzajemnej współpracy i przyjaźni – co spowodowało, że Polska 
znalazła się w zespole satelickich państw ZSRR i pod wpływem ideologii marksi-
stowsko-leninowskiej. Stosunki społeczne, jak również model ustroju szkolnego, 
oparto na wzorach radzieckich.

Tworzenie nowego ładu polityczno-społecznego polegało na przebudowie 
świadomości i potrzeb mas oraz nieustannej indoktrynacji. 

Pobieżnie i wyrywkowo analizowana tradycja narodowa utrudniała także orientację 
w teraźniejszości, sprzyjała tworzeniu „białych plam” w dziejach narodu i jego stosun-
kach z innymi państwami. (...) Nieodłącznym elementem indoktrynacji było stałe pod-
kreślanie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego nowego ustroju, ujętego w teorii 
o zaostrzającej się walce klasowej, która wymagała bezkompromisowości i czujności 
politycznej. Zagrożenie z zewnątrz uosabiała zimna wojna z wyścigiem zbrojeń i re-
strykcjami gospodarczymi wobec państw demokracji ludowych, jako element destabi-
lizujący pokój światowy316.

313 Ibid., s. 22.
314 Straty i zniszczenia wojenne (fragment maszynopisu: M. Falski, Fragmenty prac z zakresu 

oświaty 1945–1972) [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1944–1948, cz. 1, Polskie Towa-
rzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 11.

315 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce w latach…, s. 22.
316 B. Potyrała, Oświata w Polsce w latach 1949–1956, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-

go, Wrocław 1992, s. 3–4.
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Stan powojennej oświaty był bardzo zły. Zniszczeniu uległy budynki i wyposa-
żenie szkół, zginęło ponad 30% nauczycieli szkół powszechnych i około 18% kadry 
uczelni wyższych. Głównym problemem edukacyjnym lat czterdziestych był nara-
stający analfabetyzm – 8% ludzi nie umiało czytać ani pisać317. Jak pisze Tadeusz 
Wiloch318, Manifest 22 lipca 1944 roku, pierwszy dokument władzy ludowej, jako 
główne zadanie nowego państwa polskiego postawił odbudowę i upowszechnienie 
szkolnictwa – dostępnego i bezpłatnego dla wszystkich i na wszystkich poziomach 
edukacyjnych.

W listopadzie 1944 roku wydano rozporządzenie w sprawie bezpłatnej nauki 
w państwowych szkołach podstawowych i zawodowych. Pierwsze powojenne lata 
wiązały się z wielką nadzieją na zbudowanie demokratycznego szkolnictwa i na-
uczyciele, choć sceptycznie odnosili się do politycznej rzeczywistości, z zapałem 
rozpoczęli proces odbudowy polskiej oświaty.

W pierwszej połowie 1945 roku dokonano podziału terytorium państwa 
na czternaście okręgów szkolnych, a pierwsze reformy nastąpiły po uzgodnieniach 
zjazdu oświatowego, który odbył się w Łodzi319. I choć początkowo nie wprowa-
dzono zasadniczych zmian ani w ustroju szkolnictwa, ani w programach czy ad-
ministracji szkolnej320, to trudno było oczekiwać, że polska szkoła odrodzi się 
w niezmienionej, przedwojennej formie. Ówczesny minister oświaty zakładał, iż: 

Musimy przystosować strukturę szkoły do nowego układu sił społecznych, powsta-
łego wskutek przeprowadzenia reformy rolnej i nieobecności wielkiego kapitału 
finansowego, do nowych potrzeb gospodarczych (odbudowy kraju i rozbudowy 
przemysłu), wreszcie do nowego zasięgu terytorium państwowego (ziemie zachod-
nie i Bałtyk). (...) Treść programów i podręczników, kierunek wychowania musi być 
zgodny z potrzebami państwa i narodu, z jego polityką i gospodarką321.

Połowę lat czterdziestych charakteryzował duży liberalizm i zróżnicowanie ideo-
logiczne poszczególnych szkół, w których wykorzystywano stare przedwojenne 
podręczniki i w których uczyli przedwojenni nauczyciele. Mimo ich pamięci szko-
ły przedwojennej w nowej sytuacji politycznej powoli rozpoczynała się indoktry-
nacja ideologiczna, która pojawiała się już nawet w przedszkolu. W początkowym 

317 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania w reformach szkolnych PRL, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1980, s. 10.

318 T. Wiloch, Modernizacja systemu oświaty w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym 
[w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. M. Godlewski, S. Krawcewicz, J. Wołoszyn, T. Wujek, 
PWN, Warszawa 1978, s. 774.

319 Na zjeździe tym ustalono, że podstawą polityki oświatowej państwa będzie zasada demokraty-
zacji (warunkiem było ujednolicenie programów szkolnych dla szkół wiejskich i miejskich), powszech-
ności i jednolitości szkolnictwa. Struktura systemu szkolnego będzie się opierać na szkole 11-letniej 
obejmującej: 5-letni cykl kształcenia propedeutycznego, 3 lata systematycznego kształcenia niższego 
i 3 lata systematycznego kształcenia wyższego, gdzie pierwsze 8 lat nauki stanowiło obowiązek szkolny. 

320 S. Skrzeszewski, Podstawowe zagadnienia wychowania…, s. 80. 
321 Ibid., s. 81.
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okresie jej skuteczność była jednak relatywnie znikoma (zjawisko to nasiliło się do-
piero w latach pięćdziesiątych)322. Pierwsze prace ministerstwa oświaty skupiły się 
na zorganizowaniu szkolnictwa i administracji szkolnej, przygotowaniu wytycznych 
programowych, zasad rekrutacji do szkół, uruchomieniu uniwersytetów w Lubli-
nie i Łodzi oraz opracowaniu zasad kształcenia nauczy cieli. Planowano utworzenie 
szkoły jednolitej, bez sztucznych progów selekcyjnych, o jednolitych programach, 
zaopatrzeniu w pomoce, z równomiernie wykształconą kadrą; otwarcie szkoły bez-
płatnej, dysponującej systemem stypendiów, internatów i burs, która byłaby wspie-
rana przez państwo i samorządy terytorialne w żywieniu uczniów, dostarczaniu 
podręczników i odzieży; koszty rodziców byłyby maksymalnie obniżane. Pod karą 
sankcji karnych wymuszano na rodzicach uczęszczanie ich dzieci do szkół. 

Pierwsze rozporządzenie ministra oświaty wyznaczające organizację roku 
szkolnego 1945/1946323 zniosło przedwojenną trójstopniową szkołę powszechną, 
wprowadziło jednolite programy nauczania, utworzyło klasy wstępne do gimna-
zjum (w celu wyrównania poziomu wiedzy i umożliwienia podjęcia nauki w szko-
le średniej osobom bez świadectwa ukończenia szkoły podstawowej). Struktura 
systemu szkolnego opierała się na jedenastoletniej szkole zorganizowanej w trzech 
cyklach programowych.

Dolną granicę obowiązku szkolnego wyznaczał wiek 7 lat, a górną – 15 lat. 
Pierwszy etap kształcenia obowiązkowego obejmował nauczanie propedeutyczne 
w klasach I–V; drugi etap – nauki systematycznej – szkoły średniej niższej, zwany 
też gimnazjalnym, obejmował klasy VI–VIII; trzyletnie liceum stanowiło pogłę-
biony systematyczny kurs szkoły średniej wyższego stopnia i obejmowało klasy IX, 
X, XI; na równi z liceum ogólnokształcącym funkcjonowały trzyletnie licea zawo-
dowe, które także przygotowywały uczniów do kontynuowania nauki w szkołach 
wyższych; na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej funkcjonowały jed-
no-, dwu-, trzy- lub czteroletnie zasadnicze szkoły zawodowe, „przy czym nauka 
powyżej trzech lat traktowana być powinna jako część studiów na poziomie wyż-
szym. (...) Musi ona zwiększyć zakres przedmiotów ogólnych, musi większy nacisk 
położyć na teoretyczne niż na praktyczne przygotowanie do zawodu”324.

Całość nauki poprzedzona była wychowaniem przedszkolnym. Podczas zjazdu 
łódzkiego deklarowano: 

Stojąc na stanowisku obowiązku przedszkolnego, zagwarantowanego ustawowo, wysu-
wamy zasadę realizacji powszechności przedszkoli etapami. Uważamy realizację obo-
wiązku przedszkolnego w najbliższym czasie na ziemiach zachodnich za konieczność 
państwową. Obok tego wysuwamy rozbudowę przedszkoli w głównych skupieniach 
przemysłowych (Śląsk, Zagłębie, Łódź) i w Warszawie. Jednocześnie popierać należy 

322 B. Cywiński, Zatruta humanistyka. Ideologiczne deformacje w nauczaniu szkolnym w PRL, Bi-
blioteka Głosu (maszynopis), s. 3.

323 Podstawą prawną był dekret rządowy z dn. 23.11.1945 unieważniający ustawę z dn. 11.03.1932 r.
324 W. Bieńkowski, Zasady reformy ustroju szkolnego (fragmenty referatu) [w:]  S. Mauersberg, 

M. Walczak, Oświata polska 1944–1948, cz. 1, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 94.
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czynnik społeczny; samorząd i organizacje społeczne w akcji rozbudowy przedszkoli 
na pozostałych obszarach, włączając w to akcję tworzenia przedszkoli na wsi325. 

Argumentem za koniecznością niezwłocznego tworzenia sieci przedszkoli, 
szczególnie w miastach, był fakt, że „w Polsce, której odbudowa wymaga potężne-
go wysiłku zbiorowego, oboje rodzice, stojąc przy warsztacie produkcyjnej pracy, 
muszą być wolni od troski o swoje dziecko w czasie ich nieobecności w domu. 
Przedszkole poza ochroną życia i zdrowia dziecka, oddziałuje planowo na jego 
rozwój fizyczny i umysłowy”326. Liczba godzin nauki w szkole została w stosunku 
do szkoły przedwojennej zwiększona i w klasie I i II wynosiła 24 godziny tygo-
dniowo, w klasach III, IV i V – po 30 godzin nauki, a w klasach gimnazjalnych, 
czyli VI, VII, VIII, wymiar zajęć szkolnych wynosił 36 godzin tygodniowo. 

Jednym z wyzwań, jakie stanęły w latach powojennych przed polską oświatą, 
była sprawa edukacji na wsi. Zniszczona baza szkół, brak nauczycieli, ruchy mi-
gracyjne ludności oraz brak świadomości wartości wykształcenia stały się przy-
czynkiem do powstawania szkół zbiorczych. 

Rzadka sieć szkół wyżej zorganizowanych czyni je niedostępnymi ze względu na odleg-
łość, jaką przebywać musiałoby codziennie dziecko. (...) Przy rozważaniu tego zagad-
nienia musimy uznać pewną ogólną zasadę: szkoła może iść do wsi tylko do pewnej 
granicy określonej względami demograficznymi. W pozostałej części wieś musi przyjść 
do szkoły. (...) Udostępnienie szkoły zbiorczej możliwe jest poprzez dowożenie oraz 
tworzenie burs przy szkole dla dzieci mieszkających we wsiach dalej położonych327.

Kolejne wyzwanie edukacyjne stanowiła organizacja szkolnictwa na tak zwanych 
Ziemiach Odzyskanych, gdzie napływająca ludność przynosiła z sobą własne zwy-
czaje i tradycje, wskutek czego w lokalnych społecznościach powstawały konflikty. 

W tych warunkach szkoła i nauczyciel stawali się czynnikami wiążącymi ludność z no-
wym terenem. (...) Młodzież przybywającą na Ziemie Odzyskane oceniano z punktu wi-
dzenia jej przydatności dla tych terenów. Stanowiła ona mieszaninę różnych grup lud-
ności, wśród których było wielu zza wschodnich rubieży naszego państwa. (...) Trafili 
do naszej klasy i koledzy aż z dalekiej Palestyny i to, o dziwo, wcale nie zapóźnieni w na-
uce, bo wprost z tamtejszych polskich szkół328. 

Zgodnie z ustaleniami zjazdu łódzkiego okres kształcenia podstawowego wydłu-
żono do ośmiu lat. Utworzono klasy wyrównawcze dla osób, które nie mogły odbyć 
ośmioletniego cyklu kształcenia, ułatwiono im wstęp bez egzaminu do trzyletniego 
(skróconego o rok) gimnazjum, przygotowującego do podjęcia nauki w dwuletnim 

325 Ibid., s. 90.
326 S. Skrzeszewski, Podstawowe zagadnienia wychowania…., s. 82.
327 W. Bieńkowski, Zasady reformy ustroju szkolnego…, s. 92.
328 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 25, 31.
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liceum ogólnokształcącym o kierunku humanistycznym, matematyczno-fizycz-
nym lub przyrodniczym. Rozpoczęto intensywną rozbudowę sieci szkół, w tym 
także szkół zawodowych, oraz uruchamianie szkół dotychczas nieczynnych.

Brak dobrze wykształconej kadry zarządzającej i zmiana systemu społecznego, 
przekazanie władzy „w ręce robotników i chłopów” wymusiły konieczność zorga-
nizowania takiego sytemu edukacyjnego, który pozwoliłby na szybki awans eduka-
cyjny. „Chłop, który stał się rzeczywistym współgospodarzem we własnym kraju, 
który zajmuje ważne kierownicze stanowiska w kraju, musi otrzymać już dziś dostęp 
do nauki na wyższych szczeblach”329. Rozwój sieci szkół spowo dował znaczny wzrost 
liczby uczniów, jednakże okazało się, że wiele szkół nie jest w stanie zapewnić wy-
sokiej jakości nauczania na poziomie szkoły ośmioklasowej. W związku z rosnącym 
zapotrzebowaniem na kadry dla przemysłu, budownictwa i komunikacji rozpoczęto 
rozbudowę trzyletnich szkół dokształcających. Otwarto trzyletnie gimnazja zawo-
dowe dla absolwentów siedmioklasowych szkół powszechnych oraz zobowiązano 
władze terenowe do rozwijania wszelkich form dokształcania zawodowego. 

Rok 1948 przyniósł rozczarowanie i daleko idące przemiany polityczne. Sfałszo-
wanie narodowego referendum w 1946 roku, wybory do Sejmu Ustawodawczego, 
nasilenie stalinizacji oraz zlikwidowanie idei tak zwanej polskiej drogi do socjaliz-
mu ostatecznie zaprzepaściły marzenia znacznej grupy Polaków o polskiej demo-
kratycznej szkole. Nowo powstała władza ludowa nie zdobyła pełnego poparcia 
społecznego. Aby wzmocnić swoją pozycję, Polska Partia Robotnicza rozpoczęła 
ograniczanie wpływów sektora prywatnego w handlu i gospodarce. Rozpoczę-
to akcje represyjne wobec członków organizacji podziemnych, prześladowano 
członków oficjalnej opozycji politycznej. Nasiliło się systematyczne ograniczanie 
suwerenności, wdrażanie ideologii marksistowskiej i proces indoktrynacji w edu-
kacji330. Zjednoczenie partii politycznych w Polską Zjednoczoną Partię Robotni-
czą, uchwalenie jej statutu i deklaracji ideowej oraz przyjęcie wytycznych sześcio-
letniego planu rozwoju i przebudowy gospodarczej Polski na wiele lat określiły 
nowe kierunki przebudowy oświaty jako podstawowego narzędzia kształtowania 
społecznego. W deklaracji ideowej PZPR wiele miejsca poświęcono sprawom edu-
kacji i kultury. Wskazywano na potrzebę przejęcia postępowego dorobku tradycji 
demokratycznych i humanistycznych. Podstawę metodologiczną pracy szkół mia-
ły stanowić marksizm-leninizm oraz materializm dialektyczny i historyczny331.

Edukacyjne przemiany wewnętrzne rozgrywały się na tle wydarzeń między-
narodowych, a żelazna kurtyna na 50 lat podzieliła Europę. W krajach Zacho-
du rozpoczęła się ofensywa antykomunistyczna, a w obozie ZSRR – ofensywa 
antykapitalistyczna. 

W roku 1949 po jednej stronie owej kurtyny powstało NATO, a po drugiej stro-
nie w roku 1955 Układ Warszawski. Plan Marshalla oraz pomoc USA w gospodar-
czym rozwoju państw Europy Zachodniej zintensyfikowały rozwój gospodarczy 

329 W. Bieńkowski, Zasady reformy ustroju szkolnego…, s. 93.
330 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 113.
331 Ibid., s. 115. 
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w tych krajach i polepszyły jakość życia ich mieszkańców. Po drugiej stronie, w blo-
ku państw komunistycznych, jako przeciwwaga rozwinęła się krytyka konsump-
cyjnego stylu życia i wzmocnienie indoktrynacji ideologią marksistowską. Taka 
sytuacja polityczna stworzyła okazję, by promować konieczność konsolidacji dzia-
łań w państwach demokracji ludowej oraz zawierać układy o przyjaźni, pomocy 
i współpracy ze Związkiem Radzieckim. W roku 1949 powołano Radę Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej.

Przemiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w strukturze i treści reform edu-
kacyjnych w Polsce, które miały z jednej strony wyjaśnić źródło i skutki „zła” pły-
nącego z kapitalizmu, a z drugiej – wykazać doskonałość nowego ustroju i jego 
dobroczynny wpływ na społeczeństwo. Stąd ułatwianie dostępu do wykształce-
nia, intensywna rozbudowa sieci szkół zawodowych, dzięki której każdy obywatel 
mógł znaleźć miejsce w społeczeństwie i odczuć społeczny awans. „Stworzenie zaś 
nowej inteligencji wywodzącej się z robotników i chłopów – to postulat najwięk-
szego znaczenia dla całej naszej przyszłości kulturalnej”332. 

Reforma roku 1948 zmieniła strukturę systemu edukacyjnego. Zrezygnowano 
z upowszechniania klasy VIII i utworzono siedmioletnią szkołę podstawową, któ-
ra stanowiła podbudowę szkolnictwa zawodowego i czteroletniego liceum. Łącz-
nie dawały one jednolitą szkołę jedenastoletnią. 

Powodem takiej zmiany organizacyjnej i skrócenia nauki w szkole podsta-
wowej były wysokie koszty utrzymywania i tworzenia szkół oraz wzrost zapotrze-
bowania w gospodarce na wykwalifikowane kadry pracownicze. Wychodzono też 
z założenia, że szkoła trwająca krócej jest bardziej dostępna dla dzieci chłopskich 
i robotniczych, co wiązano z koniecznością ich wcześniejszego usamodzielnienia 
się. Od roku szkolnego 1948/1949 aż do lat sześćdziesiątych szkoły jedenasto-
letnie funkcjonowały w kilku wariantach organizacyjnych: szkoła ogólnokształ-
cąca stopnia podstawowego i licealnego, czyli jedenastolatka z klasami I–IX 
(w tym szkoła ogólnokształcąca stopnia podstawowego z klasami I–VII oraz szko-
ła ogólno kształcąca stopnia licealnego z klasami VIII–XI udostępniona przede 
wszystkim młodzieży robotniczej i chłopskiej); szkoła ogólnokształcąca stopnia 
podstawowego (z jednym nauczycielem realizującym program klas I–IV; z dwoma 
nauczycielami realizującymi program klas I–IV; z trzema nauczycielami realizują-
cymi program klas I–VII).

W tym czasie uczniowie szkół podstawowych z jednym nauczycielem stanowi-
li 19,7%, co oznaczało, „że prawie ¹⁄₅ dzieci wsi polskiej nie ma możności kształcić 
się wyżej jak do 4 klasy szkoły powszechnej”333. O rekrutacji do liceów decydowały 
komisje społeczne, „które oprócz przygotowania rzeczowego młodzieży powin-
ny uwzględniać również jej pochodzenie społeczne, aby zapewnić pierwszeństwo 
do kształcenia w szkole średniej młodzieży robotniczej i chłopskiej”334.

332 H. Jabłoński, Polityka oświatowa w Polsce Ludowej, odbitka z miesięcznika „Wiedza i Życie” 
1948, nr 12, s. 1065.

333 Ibid., s. 1053.
334 T. Wiloch, Modernizacja systemu oświaty…, s. 776.
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W Polsce działało w tym okresie 367 niepaństwowych szkół zawodowych 
uczących ponad 44 tysiące uczniów. Zamierzano je zlikwidować, gdyż – jak twier-
dzono – „śmiało można powiedzieć, że wychowują one w duchu wrogim naszym 
założeniom ideologicznym. Są to szkoły stowarzyszeń religijnych oraz szkoły or-
ganizacji kupieckich”335. Dużą trudność organizacyjną i wychowawczą stanowiła 
znaczna rozpiętość wieku uczniów uczęszczających do jednej klasy, wynikająca 
z zaleceń akcji przeciwdziałania analfabetyzmowi, w której zalecano przyjmowa-
nie do szkoły wszystkich osób zgłaszających chęć edukacji. 

Rok 1949 i 1950 przyniosły rozbudowę szkolnictwa zawodowego i ograni-
czanie dostępu do edukacji w liceach ogólnokształcących336. „W założeniu planu 
oświaty w latach 1950–1955 nie przewidywano organizacji nowych liceów ogólno-
kształcących, co spowodowało, że w roku szkolnym 1951/1952 na 10 uczniów lice-
ów ogólnokształcących przypadało 25 uczniów szkół zawodowych, wśród których 
przeważali ci z niższego szczebla kształcenia zawodowego”337. 

Prezydium Rządu na wniosek Centralnego Urzędu Szkolenia w czerwcu 
1951 roku utworzyło szkoły przysposobienia zawodowego, które w ciągu 4–11 mie-
sięcy przygotowywały młodocianych pracowników (w wieku 16–19 lat) do pracy 
na stanowiskach robotniczych; dwuletnie szkoły zawodowe kształcące robotników 
wykwalifikowanych, trzyipółroczne technika zawodowe dla absolwentów klasy VII 
przygotowujące młodzież do pracy na stanowisku technika i dające możliwość 
kontynuowania edukacji w szkołach wyższych oraz szkoły majstrów przeznaczone 
dla robotników wykwalifikowanych. W szkołach podstawowych działały zespo-
ły społeczno-pedagogiczne, które informowały uczniów i rodziców o możliwoś-
ciach kształcenia w szkołach średnich i zgodnie z zainteresowaniami, uzdolnienia-
mi i pochodzeniem społecznym klasyfikowały młodzież do odpowiednich szkół 
średnich. Szczególnie dbano o napływ młodzieży robotniczo-chłopskiej do liceów 
ogólnokształcących i pedagogicznych. Lata 1949–1951 poświęcono intensywne-
mu zwalczaniu analfabetyzmu. Opierając się na założeniach planu sześcioletnie-
go, wspierano rozwój sieci przedszkoli i szkół podstawowych. Choć w założeniach 
istniała jedenastoletnia jednolita szkoła ogólnokształcąca, to nie wszędzie, szcze-
gólnie na wsiach, była możliwość prowadzenia wszystkich klas. Istniały warian-
ty szkół o sześcioklasowym układzie, gdy po pięcioletniej szkole podstawowej nie 
było możliwości przekazania ucznia do szkoły zbiorczej. 

W szkołach podstawowych zaczęły się pojawiać pierwsze roczniki siedmiolat-
ków urodzonych w PRL. Nadciągający wyż demograficzny wymusił dwuzmiano-
wość nauczania, gdyż zaczęło brakować sal szkolnych. Potyrała, cytując opracowania 
GUS, pisze: „Przyrost izb lekcyjnych w szkołach miejskich był wolniejszy niż na wsi 
i wskutek tego mniej poprawiły się warunki lokalowe szkół w miastach”338. Od roku 

335 Ibid., s. 1057. 
336 Według Tadeusza Wilocha rozwój szkół zawodowych kosztem liceów doprowadził do sytuacji, 

w której w roku szkolnym 1951/1952 na 1 ucznia LO przypadało 3 uczniów szkół zawodowych.
337 B. Potyrała, Oświata w Polsce…, s. 38. 
338 Ibid., s. 37.
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1952 szczególny nacisk wywierano na kształcenie politechniczne, mające na celu 
przygotowanie młodzieży do rozumienia zjawisk produkcyjnych, energetycznych 
technicznych i technologicznych. Powiększyła się oferta typów szkół, która obej-
mowała339: szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego, szkoły ogólnokształcące 
stopnia licealnego, licea pedagogiczne i licea dla wychowawczyń przedszkoli, ogól-
nokształcące szkoły podstawowe dla pracujących, licea ogólnokształcące dla pracu-
jących, ogólnokształcące szkoły korespondencyjne stopnia licealnego, szkoły spe-
cjalne, placówki pracy pozaszkolnej, przedszkola, domy dziecka, kursy masowego 
nauczania języka rosyjskiego, kursy w zakresie nauczania początkowego dorosłych.

W roku 1953 zmniejszono limity dostępu do liceów i wzmacniano upowszech-
nienie szkolnictwa podstawowego. Dokumenty Ministerstwa Oświaty zakładały 
modernizację systemu oświatowego zmierzającą do tego, aby340: zapewnić wszyst-
kim dzieciom siedmioklasowe wykształcenie, zapewnić dostęp do szkoły wszystkim 
uczniom szkół niepełnych, podnieść na wyższy poziom kontrolę powszechności 
nauczania; podnieść stopień powiązania szkół dla pracujących z zakładami pracy 
i walczyć o siedmioklasowe wykształcenie dla robotników; zlikwidować resztki 
analfabetyzmu i otoczyć opieką dalsze kształcenie wyzwolonych z analfa betyzmu; 
przygotować w porozumieniu ze szkolnictwem zawodowym długofalowy plan 
rozbudowy sieci liceów ogólnokształcących w wielkich miastach i ośrodkach prze-
mysłowych; podnieść poziom pracy szkoły podstawowej, żeby mogła się stać pod-
budową powszechnej szkoły średniej; podnieść poziom szkoły średniej tak, aby 
mogła przygotować do studiów wyższych, a w przyszłości także do swobodnego 
wyboru zawodu.

Rok 1956 przyniósł dekret ministerialny szczegółowo określający zasady rea-
lizowania obowiązku szkolnego, który obejmował siedem lat nauki w szkole pod-
stawowej i dotyczył uczniów od 7. roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez nich 16 lat341. 

Demonstracje robotnicze (rozpoczęte w czerwcu 1956 r. w Poznaniu) i wy-
branie Władysława Gomułki na stanowisko I Sekretarza KC PZPR spowodowały 
częściową zmianę kierunku działań polityczno-społecznych. Choć nieco ogra-
niczono represje, nadal trwała indoktrynacja ideologiczna szkół. Zaczęto wpro-
wadzać nowe podręczniki, częściowo tłumaczone z języka rosyjskiego, fałszujące 
i deformujące historyczną prawdę. W szkołach panowała atmosfera zastraszenia, 
donosicielstwa i obaw342. Rok 1957 przyniósł kolejne, trwające dwa lata, debaty 
o kształt przyszłej reformy. 

339 Zarządzenie Ministra Oświaty z 8.04.1952 w sprawie organizacji roku szkolnego 1952/53 
[w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1949/1956, cz. 2, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 
Warszawa 2000, s. 93. 

340 Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1953/1954 w szkołach i zakładach podległych 
Ministerstwu Oświaty [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1949/1956, cz. 2…, s. 110–111. 

341 T. Wiloch, Modernizacja systemu oświaty…, s. 778. 
342 B. Cywiński, Zatruta humanistyka…, s. 3.
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Funkcjonujący w tym czasie system szkolny nie wyrównywał szans edukacyjnych. 
Brak obowiązku edukacji przedszkolnej powodował, że do jednej szkoły „z tego same-
go obwodu szkolnego przychodzą i zasiadają obok siebie jakby dwie różne rasy – dzie-
ci z kilkuletnim przygotowaniem przedszkolnym obok dzieci bez żadnego przygoto-
wania. Utrudnia to nauczycielom prowadzenie jednolitych zajęć w klasie pierwszej 
w takich szkołach i stwarza wielką nierówność w postępach uczniów”343. Dlatego po-
stulowana reforma, oprócz utworzenia szkoły ośmioletniej, zakładała wyrównywanie 
poziomów edukacyjnych i wprowadzenie reformy kształcenia nauczycieli. 

Czas, gdy zastanawiano się nad reformą szkolnictwa podstawowego, wykorzy-
stano na reformę ponadpodstawowego szkolnictwa zawodowego i w roku 1958 
ustalona została jego nowa struktura. Utworzono wówczas: trzyletnie zasadnicze 
szkoły zawodowe o specjalnościach: przemysłowej, rzemieślniczej, handlowej 
i gospodarczej; trzyletnie przyzakładowe szkoły dokształcające młodocianych 
pracowników do 18. roku życia; trzyletnie zbiorcze szkoły dokształcające dla mło-
dzieży zatrudnionej w przemyśle, transporcie, budownictwie, rzemiośle, handlu 
i usługach gastronomicznych; dwu- i trzyletnie dokształcające szkoły przysposo-
bienia zawodowego; dwuletnie zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych osób 
pracujących; dwuletnie zaoczne szkoły handlowe dla pracujących; roczne szko-
ły laborantów, roczne szkoły handlowe dla absolwentów szkoły jedenastoletniej; 
roczne szkoły mistrzów dla urlopowanych, doświadczonych pracowników, dwu-
letnie szkoły mistrzów dla pracujących; pięcioletnie technika oparte na podbu-
dowie siedmioletniej szkoły podstawowej; trzyletnie technika dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych; dwuletnie, dwuipółroczne, trzyletnie technika 
i studia dla absolwentów liceów oraz technika i wydziały dla młodzieży pracującej.

W tym samym roku weszła w życie ustawa, zgodnie z którą młodociani w wie-
ku 14–18 lat po ukończeniu szkoły podstawowej mogli być zatrudniani w zakła-
dach pracy dla odbycia wstępnego stażu i przysposobienia zawodowego. 

Przygotowując kolejną reformę systemu edukacji, rozpoczęto wprowadzanie 
eksperymentów w ogólnokształcących szkołach, nowych programów nauczania, 
nowych treści programowych, form organizacyjnych. Rozpoczęto budowanie tak 
zwanych szkół tysiąclecia oraz poszerzono ofertę doskonalenia i kształcenia na-
uczycieli. Szkoła podstawowa dzieliła się na dwa okresy edukacyjne: klasy I–IV oraz 
V–VII. Na etapie pierwszym prowadzono nauczanie polegające na łączeniu i kore-
lowaniu treści z zakresu różnych dziedzin do jednego lub kilku przedmiotów zog-
niskowanych wokół kręgu tematycznego. Najpełniejsza korelacja zachodziła w kla-
sach I–II, w których zalecano prowadzenie półgodzinnych lekcji i łączenia zakresu 
materiału z języka polskiego i arytmetyki z pracami ręcznymi, rysunkami, śpiewem. 
Klasy III–IV prowadzone były z coraz większym podziałem na przedmioty naucza-
nia i przygotowywały uczniów do podjęcia nauki w klasach starszych. Tygodniowy 
wymiar zajęć uzależniano od liczby nauczycieli zatrudnionych w szkole344. 

343 M. Falski, Fragmenty prac z zakresu oświaty…, s. 90.
344 A. Gajdzica, Zmiany w systemie kształcenia i wychowania uczniów klas niższych w powojennej 

historii szkolnictwa polskiego [w:] Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość 
edukacyjna, red. W. Korzeniowska, Impuls, Kraków 2002, s. 476.
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Lata sześćdziesiąte przyniosły kolejne reformy edukacyjne. W roku 1961 wy-
dłużono naukę w szkole podstawowej o rok, tworząc tym samym ośmioletnią 
szkołę, której zadaniem było lepsze przygotowanie młodzieży do dalszej nauki 
i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Od roku 1961 struktura systemu edu-
kacyjnego345 składała się z: ośmioletniej szkoły podstawowej, obowiązkowej dla 
uczniów między 7. a 17. rokiem życia; czteroletniego liceum ogólnokształcącego; 
cztero- lub pięcioletniej szkoły średniej (w tym technika, licea zawodowe) oraz 
dwu- lub trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych.

Jak pisze Czesław Kupisiewicz: „Podział szkół ponadpodstawowych na ogólno-
kształcące i zawodowe, a także kierowanie większości absolwentów szkoły pod-
stawowej na tor kształcenia niezapewniający bezpośrednio dostępu do stu-
diów wyższych są więc od 1961 roku typowymi cechami ministerialnej polityki 
oświatowej”346. Jednolita struktura kształcenia w szkole podstawowej nie dawała 
uczniom dużych możliwości zajęć ponadobowiązkowych lub fakultatywnych. 
W klasach starszych w liceach zajęcia takie dotyczyły głównie przedmiotów ar-
tystycznych i związanych z przysposobieniem zawodowym. W roku 1961 wpro-
wadzono kształcenie licealne w klasach sprofilowanych – matematyczno-fizycz-
nych, humanistycznych i z rozszerzonym nauczaniem języka obcego oraz w latach 
późniejszych – profil biologiczno-chemiczny. Na poziomie szkoły podstawowej, 
w klasach I–IV do programów nauczania wprowadzono niewielkie zmiany me-
rytoryczne. Zamiast proponowanego wcześniej nauczania łącznego pojawił się 
termin „nauczania bardziej całościowego i konkretnego”347, w którym nadal obo-
wiązywała zasada korelowania treści nauczania. 

Od roku 1966 obowiązywała ośmioklasowa szkoła podstawowa. Szkoły średnie 
obejmowały czteroletnie licea ogólnokształcące, czteroipółroczne jednolite licea za-
wodowe i technika, trzyletnie technika i licea dla absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych, dwu–trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe dla niepracujących oraz 
średnie szkoły artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne etc.). Podstawę przyjęcia 
do tych szkół stanowiły oceny ze szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu wstęp-
nego z języka polskiego, matematyki i czasami umiejętności specjalistycznych (umu-
zykalnienie, rysunek etc.). Liceum ogólnokształcące, zawodowe i technikum dawały 
możliwość zdawania egzaminu maturalnego i ubiegania się o przyjęcie na studia 
w dwuletnich szkołach pomaturalnych lub cztero–pięcioletnich uczelniach wyż-
szych, które kończyły się egzaminem magisterskim. Dalsza kariera naukowa mogła 
prowadzić do uzyskania stopnia doktora, a następnie doktora habilitowanego. 

Lata 1966–1970 były okresem ogólnopolskich niepokojów społecznych, konflik-
tów między władzą a Kościołem, demonstracji studenckich, między innymi w Kra-
kowie i Warszawie (1968 r.), interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czecho-
słowacji, zamieszek na Wybrzeżu w 1970 roku, zmian politycznych na stanowisku 

345 J. Gęsicki, Gra o nową szkołę…, s. 70.
346 Cz. Kupisiewicz, O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1997–1999, Wydaw-

nictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999, s. 161.
347 A. Gajdzica, Zmiany w systemie kształcenia…, s. 478. 
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I sekretarza KC PZPR oraz utworzenia nowej wizji rozbudowy Polski, opartej 
na strategii przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego. 

W roku 1971, wobec ekonomicznego ożywienia w Polsce oraz dążeń do popu-
laryzacji i upowszechnienia wykształcenia na poziomie średnim, konieczne stało 
się przeprowadzenie kolejnej reformy edukacji. Z inicjatywy biura Politycznego KC 
PZPR powołano do życia Komitet Ekspertów, którego zadanie polegało na przepro-
wadzeniu oceny stanu oświaty w Polsce i przygotowaniu projektu reformy. 

Projekt Komitetu Ekspertów proponował przekształcenie zawodowych szkół 
niematuralnych w szkoły umożliwiające otrzymanie świadectwa dojrzałości, re-
formę programów nauczania, upowszechnienie szkolnictwa średniego w szko-
łach dwunasto-, jedenasto- lub dziesięcioletnich. Nie znalazł on jednak akceptacji 
władz, które przedstawiły własną koncepcję systemu edukacji narodowej i prze-
mian oświatowych. Nadal najpilniejszą sprawę stanowiły upowszechnianie i do-
skonalenie edukacji na poziomie średnim oraz poprawa kształcenia na poziomie 
przedszkolnym. W tym czasie, jak pisze Maksymilian Maciaszek348, intensywnie 
rozbudowywano sieć szkolną umożliwiającą na przykład zdobycie zawodu tech-
nika po ukończeniu liceum; tworzono szkoły policealne, rozszerzano możliwość 
kształcenia w dwuletnich technikach dla przodujących robotników zaangażowa-
nych ideologicznie, których delegowano do tych szkół z pracy. Rozpoczęto ak-
cję przebudowy sieci szkół i organizowania zbiorczych szkół gminnych. Porozu-
mienie między Ministerstwem Oświaty i Wychowania a Ministerstwem Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki wymogło na nauczycielach obowiązek uzyska-
nia wykształcenia wyższego, dając im możliwość skorzystania z kształcenia w na-
uczycielskim uniwersytecie radiowo-telewizyjnym (NURT). 

W roku 1973, w wyniku uchwały Sejmu PRL i raportu Komitetu Ekspertów, 
rozpoczęto przygotowania do wprowadzania kolejnej reformy edukacji, w zakre-
sie której planowano dziesięcioletnią szkołę ogólnokształcącą, z wyodrębnionym 
trzyletnim nauczaniem początkowym jako pierwszym etapem edukacyjnym. 

W klasie pierwszej obowiązywały 24 godziny lekcyjne rozdzielone na zajęcia 
w zakresie języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego, plastyki i mu-
zyki oraz środowiska przyrodniczo-społecznego. W klasie II i III, oprócz dodatko-
wej jednej godziny języka polskiego, dochodziły zajęcia wyrównawcze, korekcyjne 
i gry oraz zabawy ogólnorozwojowe349. Po kilku latach nieudanego eksperymen-
towania, w roku 1980, wycofano się jednak z pomysłu na szkołę dziesięcioletnią, 
powracając do systemu organizacyjnego z lat sześćdziesiątych. 

Lata osiemdziesiąte przyniosły falę niezadowolenia społecznego i strajki – naj-
pierw w Lublinie i na Wybrzeżu, a potem w całym kraju. Rezultatem tych zamie-
szek było porozumienie podpisane w sierpniu 1980 roku między ówczesną wła-
dzą socjalistyczną a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym oraz utworzenie 
Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność”, do którego 

348 M. Maciaszek, Treści kształcenia i wychowania…, s. 85.
349 A. Gajdzica, Zmiany w systemie kształcenia i wychowania…, s. 481.
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dołączały związki branżowe (Niezależne Zrzeszenie Studentów, Niezależny Zwią-
zek Zawodowy Rolników etc.). 

Działalność antykomunistyczna studentów i środowisk kościelnych pociągnę-
ła za sobą serię aresztowań i prześladowań. W obawie przed interwencją zbrojną 
wojsk radzieckich, w 1981 roku, niemal na dwa lata został wprowadzony stan wo-
jenny. Rozmowy i negocjacje prowadzone między przedstawicielami PZPR a NSZZ 
„Solidarność” doprowadziły do reaktywowania senatu i urzędu prezydenta oraz 
w 1989 roku przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu, które zakończyły się 
zwycięstwem kandydatów „Solidarności”, powołaniem rządu Tadeusza Mazowie-
ckiego oraz uchwaleniem ustawy o zmianie Konstytucji PRL (19 grudnia 1989 r.) 
i zmianie nazwy kraju z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska.

Koniec lat osiemdziesiątych zdominowany był wydarzeniami polityczno-spo-
łecznymi i sprawom edukacji nie poświęcano zbyt wiele uwagi, choć oczywiście 
branżowe pisma analizowały potrzeby edukacyjne, jakie pojawiły się w nowej sy-
tuacji. Zaliczono do nich: oczekiwania związane z upowszechnieniem wykształ-
cenia średniego, złagodzenie podziału między wykształceniem ogólnym a zawo-
dowym, powiązanie nauki szkolnej z pracą, wyrównywanie szans edukacyjnych 
oraz zmianę sposobu kształcenia i rekrutacji nauczycieli350. Wyznaczono wówczas 
polskie priorytety edukacyjne351, a wśród nich szansę na: demonopolizację szkol-
nictwa i stworzenie możliwości na powstawanie szkół niepaństwowych, adapta-
cję szkolnictwa do potrzeb demokratycznego i wolnorynkowego społeczeństwa, 
stworzenie nowego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Od roku 1989, po porozumieniach zawartych przy okrągłym stole, rozpoczę-
ła się także nowa era polskiej edukacji. Zaczęły powstawać szkoły społeczne i pry-
watne, tworzone przy kościołach szkoły katolickie. Formy organizacyjne tych szkół, 
jak pisze Tadeusz Lewowicki352, i decyzje dotyczące ich programów zależały od ich 
twórców i autorów ich koncepcji. W tym samym roku Ministerstwo Edukacji wy-
dało rozporządzenie (nr 92), w którym określiło zasady prowadzania innowacji 
w szkołach, co umożliwiło lawinowy przyrost szkół niepublicznych. Cieszyły się 
one dużym stopniem autonomii, nauka w nich była odpłatna, finansowana przez 
rodziców, którzy stanowiąc radę szkoły, mieli dużą swobodę w zatrudnianiu na-
uczycieli i dyrektora. Liczba dzieci w klasach zmniejszona została do 15–16 (z około 
30 w szkołach państwowych). Niektóre z tych szkół powoływały się na osiągnię-
cia nowatorskich i alternatywnych sposobów nauczania (szkoły waldorfskie, frei-
netowskie, oparte na koncepcjach Marii Montessori etc.). Podjęto próbę tworzenia 
nowego autonomicznego systemu sterowania i zarządzania szkołami, który opierać 
się miał na trzech poziomach decyzyjnych: „W nowym systemie władze centralne 
będą odpowiedzialne za politykę edukacyjną w skali ogólnokrajowej. (...) Organy 
prowadzące – przede wszystkim władze samorządowe (...) – powinny troszczyć się 

350 Cz. Kupisiewicz, O reformach szkolnych…, s. 168–170.
351 Ibid., s. 314. 
352 T. Lewowicki, Przemiany oświaty…, s. 94.
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o to, aby szkoły realizowały lokalną politykę edukacyjną. (...) Trzecim elementem 
w nowym sys temie równowagi będzie autonomiczna szkoła”353. 

Jednakże przełom lat 1989/1990, oprócz przywrócenia wolności i swobody 
działania, spowodował także wielki chaos. Społeczeństwo nie było przygotowane 
na tak drastyczne zmiany i po pierwszym okresie zachwytu nową rzeczywistością 
zaczęło się gubić we własnych możliwościach. 

Butelki orange i puszka coca-coli widnieją na półkach każdego wiejskiego sklepiku, 
żebracy żebrzą na ulicach, komputery stoją w każdym okienku pocztowym, granice 
na wschodzie i zachodzie są otwarte, gazety wzajemnie sobie przeczą, „harlequiny” 
i „ludlumy” z kolorowymi, błyszczącymi okładkami widnieją w każdym kiosku, mafia 
strzela do ludzi, kolejki bezrobotnych stoją przed Urzędem Pracy, milionerzy, a raczej 
miliarderzy, budują sobie sauny i baseny. (...) Ten nowy, inny świat nas otaczający od-
bierany jest chyba jako świat chaosu354.

Niezwykle szybka polaryzacja społeczna, tworzenie się, szczególnie w mias-
tach, dzielnic biednych i dzielnic bogatych, rozrost sfery ubóstwa i patologii spo-
łecznych (pijaństwo, narkomania, przestępczość nieletnich) postawiły przed auto-
nomiczną szkołą zupełnie nowe wyzwania. 

Ustawa o systemie oświaty z roku 1991 wprowadziła podział szkół na pub-
liczne i niepubliczne. Lewowicki usystematyzował ten podział w następujący spo-
sób: szkoły państwowe (publiczne): powszechne szkoły podstawowe; powszechne 
szkoły ponadpodstawowe (LO i zawodowe); szkoły artystyczne i inne specjali-
styczne; szkoły specjalne; szkoły przy państwowych instytucjach gospodarczych, 
opiekuńczych i innych (np. przy uczelniach). Szkoły niepaństwowe (niepubliczne) 
obejmowały: szkoły społeczne (wspólnoty rodziców); szkoły prywatne (docho-
dowe); szkoły wyznaniowe, narodowościowe; szkoły stowarzyszeniowe; szkoły 
i kolegia sponsorowane przez fundacje; szkoły komunalne (gminne); płatne kursy, 
szkoły tańca, komputerowe, językowe, poligraficzne355.

Ustawa ta wprowadziła również znaczną niezależność szkół związaną z możli-
wością wyboru programów i podręczników szkolnych.

Struktura systemu edukacyjnego w zakresie typów szkół obejmowała: nieobo-
wiązkowe wychowanie przedszkolne dla uczniów w wieku 3–6 lat; klasy „0” dla 
dzieci sześcioletnich prowadzone przez szkoły bądź przedszkola, których zada-
niem było wyrównanie poziomu edukacyjnego dzieci i przygotowanie ich do pod-
jęcia nauki w szkole; obowiązkową szkołę podstawową trwającą od 7. do 17. roku 
życia dziecka, w której wyróżniono organizacyjnie nauczanie początkowe w kla-
sach I–III; szkoły ponadpodstawowe obejmujące: licea ogólnokształcące dające wy-
kształcenie średnie i kończące się maturą; zróżnicowaną grupę szkół zawodowych: 

353 S. Sławiński, Reforma szkolna…, s. 24. 
354 A. Radziwiłł, O wychowaniu szkolnym w Polsce A.D.1993, „Znak” 1993, wrzesień, nr 460(9), 

Szkoła, kształcenie, wychowanie, Kraków 1993, s. 19.
355 T. Lewowicki, Przemiany oświaty…, s. 96.
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„szkoły średnie zawodowe: dające wykształcenie średnie ogólne z możliwością 
uzyskania świadectwa dojrzałości oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe (licea 
zawodowe); dające wykształcenie średnie ogólne i zawodowe z możliwością uzy-
skania świadectwa dojrzałości (technika, licea i szkoły równorzędne); dające moż-
liwość uzupełnienia wykształcenia ogólnokształcącego, wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie zawodowe (szkoły policealne i pomaturalne)”356; szkoły za-
sadnicze dające wykształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe, z możliwością kon-
tynuowania nauki w szkole średniej. 

W tym okresie przyjęto także założenie o zobowiązaniu nauczycieli do uzys-
kania przez nich wykształcenia wyższego do końca 2000 roku oraz opracowania 
modelu awansu zawodowego. 

Projekt reformy oświatowej z roku 1993357 zakładał modyfikację struktury 
oświatowej. Szkoła podstawowa miała pozostać ośmioklasowa. Rozważano zasad-
ność wprowadzenia obowiązku szkolnego od 6. roku życia ucznia i wydłużenia 
go poza szkołę ponadpodstawową. Planowano rozbudowę szkół średnich (liceów, 
techników, liceów zawodowych) przy jednoczesnym ograniczaniu wąskospecjali-
stycznego kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych. Ograniczeniu miała 
ulegać edukacja w szkołach policealnych i pomaturalnych na rzecz rozwoju wyż-
szego szkolnictwa zawodowego. Na poparcie władz mogły liczyć szkoły niepań-
stwowe wzbogacające ofertę edukacyjną, w tym także szkoły wyższe. W roku 1996 
w nauczaniu początkowym ogólna liczba godzin szkolnych wynosiła 24 tygodnio-
wo, z czego 22 godziny były dla uczniów obowiązkowe. 

W klasie I nie wprowadzano klasycznego podziału na przedmioty nauczania i go-
dziny lekcyjne, choć nadal jednostką organizacyjną było 45 minut. W codziennym 
nauczaniu musiały jednak pojawiać się skorelowane elementy i treści nauczania 
języka polskiego, matematyki, wiedzy o środowisku przyrodniczym i społecznym, 
wychowania plastycznego, muzycznego, fizycznego i technicznego. W klasie II roz-
poczynano nauczanie ze stopniowym wyodrębnianiem przedmiotów nauczania. 
Klasa III była podzielona na jednostki lekcyjne oraz przedmioty nauczania i sta-
nowiła przygotowanie do podjęcia systematycznej nauki przedmiotowej w klasach 
starszych. W całym okresie edukacji początkowej zalecano pomijanie nużących 
zadań domowych, postulowano dostarczanie dzieciom do wyboru zajęć wyrów-
nawczych, korekcyjnych i artystycznych. Lekcje religii odbywały się na podstawie 
odrębnych przepisów – zarówno w kwestii programu, jak i organizacji nauczania358. 

Struktura systemu szkolnego ustanowiona w roku 1999 na mocy Ustawy 
o reformie systemu szkolnego359 wydzielała sześcioletnią edukację podstawową; 

356 Ustawa z dn. 7 września 1991 [w:] Edukacja Narodowa. Orzecznictwo, red. P. Kierończyk, Wy-
dawnictwo Prawnicze LEX, Gdańsk 1996, s. 17–18.

357 Dobra i nowoczesna szkoła – kontynuacja przemian edukacyjnych. Z prac i planów MEN, 
„Nowa Szkoła” 1993, czerwiec, R(XLIX) 514, s. 326–331.

358 S. Sławiński, Reforma szkolna…, s. 44–45. 
359 Ustawa z dn. 8 stycznia 1999. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, Dz.U. z 1999, 

nr 12, poz. 96 [w:] Reforma ustroju szkolnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 5–9. 
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trzyletnią gimnazjalną edukację średnią niższego szczebla, trzyletnią edukację 
średnią wyższego szczebla na poziomie liceum i średnich szkół zawodowych; jed-
no- lub dwustopniowy etap kształcenia wyższego, w tym także zawodowego. 

Nauczanie początkowe, zwane nauczaniem zintegrowanym, było zorganizo-
wane jako pierwszy etap szkoły podstawowej i obejmowało klasy I–III. Zrezyg-
nowano z podziału na przedmioty nauczania i centralnego przydziału czasu dla 
poszczególnych klas. Ogólny tygodniowy limit godzin lekcyjnych wynosił 51 oraz 
2 godziny przeznaczone na nauczanie religii i 5 godzin do dyspozycji dyrektora 
w zależności od potrzeb konkretnej klasy. 

Rok szkolny 2001/2002 przyniósł reorganizację kształcenia na poziomie eduka-
cji wczesnoszkolnej. Do okresu kształcenia obowiązkowego wprowadzono „klasę 
zerową”, która wcześniej była objęta etapem nieobowiązkowej edukacji przedszkol-
nej. Taki stan struktury polskiego systemu edukacyjnego zachował się do roku 2004. 

Od 1 października 2004 wprowadzono nowy system kształcenia nauczycieli, 
który obejmował kształcenie na poziomie wyższych studiów licencjackich oraz 
pełnych studiów magisterskich. Zakładano, że każdy przyszły nauczyciel będzie 
musiał podczas studiów zdać państwowy egzamin z języka obcego oraz otrzymać 
certyfikat posiadania umiejętności informatycznych. Zakładano, że przyszli na-
uczyciele szkół podstawowych i gimnazjów będą przygotowywani do nauczania 
co najmniej dwóch przedmiotów. Zaproponowano wdrożenie tak zwanego bonu 
edukacyjnego, który byłby formą finansowania edukacji i promowania dobrych 
placówek edukacyjnych. 

Rok 2004 był rokiem przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Polska oświata, 
jeśli spojrzeć na zapisy prawne, spełniała założenia przyjęte w procesie negocjacyj-
nym. Wprowadzała pluralizm edukacyjny i wymiar europejski do szkolnych pro-
gramów nauczania360, demokratyzację szkolnictwa361, możliwości edukacyjne dla 
obywateli innych europejskich państw362, starała się dbać o wyrównywanie szans 
wszystkich uczniów w jakikolwiek sposób defaworyzowanych i organizowanie dla 
nich pomocy psychologicznej i pedagogicznej363. Przemiany polityczne, gospodar-
cze i społeczne miały zasadniczy wpływ nie tylko na przeobrażenia w zakresie 
architektury polskiego systemu edukacyjnego, ale także – jeśli nie przede wszyst-
kim – na zakres celów i treści nauczania. 

360 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 6.11.2003 zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół. 

361 Ustawa z dn. 7.09.1999 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
362 Ustawa z dn. 21.12.2000 o zmianie Ustawy o systemie oświaty, podpisana przez A. Kwaśniew-

skiego prezydenta RP, art. 94a, pkt 1, 2, 3, 4, 5. 
363 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 2.01.2003 w sprawie szczegóło-

wych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci zagrożonych uzależnieniem 
oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7.01.2003 w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach. 
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ROZWÓJ ZMIAN W POLSKICH PROGRAMACH 
I PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO

Układ sił politycznych i podział Europy po drugiej wojnie światowej uplasowa-
ły Polskę w kręgu państw satelickich Związku Radzieckiego. Szkolnictwo polskie 
znalazło się pod wpływem ideologii socjalistycznej i było kształtowane na podsta-
wie radzieckich wzorów. Pierwsze lata po wojnie charakteryzowały się stosunkowo 
dużą swobodą planowania rozwoju oświaty w Polsce, swoistym eklektyzmem idei 
przedwojennych, także tych stworzonych przez Rząd Polski w Londynie, działaczy 
ZNP i ugrupowań nowej władzy. Wówczas to padały hasła o zachowaniu niezależ-
ności organizacyjnej i ideowej polskiej szkoły od jakiejkolwiek partii politycznej 
i o przynależności kultury polskiej do kultury zachodnioeuropejskiej.

Równocześnie jednak zaczęły się pojawiać próby ideologizacji nauczania, nie-
akceptowane przez ogół społeczeństwa, a wśród nauczycieli i dyrektorów szkół 
wywołały polaryzację stanowisk. Na ideologiczne spory nałożyły się kłopoty z do-
stępnością wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz bazą i wyposażeniem 
placówek edukacyjnych, co spowodowało, że pierwsze powojenne lata w pol-
skiej oświacie cechowała niejednolitość działań uzależniona od przekonań poli-
tycznych nauczycieli, stopnia ich wykształcenia i dostępności podręczników i sal 
lekcyjnych.

Manifest PKWN ogłoszony w 1944 roku oraz kolejne zarządzenia resortu 
oświaty zakładały program edukacyjny oparty na dynamizmie rozwojowym i jak 
najszybsze uruchomienie sieci polskich szkół, odbudowy budynków ze zniszczeń 
wojennych, przeprowadzenie spisu ludności, uznanie kwalifikacji nauczycieli 
oraz zapewnienie im automatycznego awansu. Podczas nauczycielskiego zjazdu 
łódzkiego w 1945 roku zaznaczono fakt, że wprowadzona w Polsce reforma rolna 
zniszczyła przedwojenną ziemiańsko-szlachecką kulturę i wszystko, co się z nią 
łączyło, implikując konieczność wskazania nowych treści i celów nauczania. 
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Jeżeli uwzględnimy, że nasza kultura była budowana przez szlachtę, że nasza kultura 
mieszczańska miała też cechy szlacheckie; jeśli sobie uświadomimy, że szlachta była 
głównym producentem dóbr kulturalnych na przestrzeni długich wieków, to zrozu-
miemy, jak ważnym faktem jest zanik ziemiaństwa. (...) Pokolenie współczesne nam 
przestało być ziemiańskie, ale nie przestało działać jako element kultury. Ale to poko-
lenie ostatnie. (...) Dlatego jednym z podstawowych zadań nowej szkoły jest możliwie 
najszybsze wyprodukowanie najliczniejszych kadr nowej inteligencji364. 

W tekstach i referatach wygłoszonych na tym zjeździe można było odnaleźć 
nadzieję na zachowanie bezpartyjności szkół i przetrwanie przedwojennych idei: 

Tutaj zastrzec się muszę, że tej tradycji demokratycznej nie pozwolimy w żadnym wy-
padku upartyjnić w szkołach; ona musi być upolityczniona, ale nie upartyjniona. Nie 
może to być tradycja jednej partii, tylko całego ruchu demokratycznego, wyzwoleńcze-
go najszerszych rzesz chłopskich i robotniczych. Stąd prowadzi droga do obozu naszej 
demokracji, do tego obozu, który przed klęską wrześniową starał się oprzeć zalewo-
wi faszyz mu, bił na alarm, wołał, że ojczyzna w niebezpieczeństwie, że najwyższe do-
bra ludzkości są zagrożone; do tego obozu, którego przedstawiciele wracają do Polski 
bądź przetrwali w podziemiu i znowu stają na czele narodu, żeby wieść go po drodze 
postępu365. 

I choć planowano wówczas wprowadzenie do treści programowych elementów 
indoktrynacyjnych, to, jak pisze Maciaszek, „okolicznością utrudniającą kształto-
wanie wśród młodzieży wizji rozwoju Polski Ludowej była między innymi istnie-
jąca w społeczeństwie dezintegracja poglądów na ten temat. Dawała ona często 
znać o sobie w związku z działalnością «zbrojnego podziemia» i nasilającą się wal-
ką ideologiczną”366. 

W ówczesnych szkołach brakowało podręczników, a do Polski często docierały 
książki będące darem od Polonii. Niektóre z nich, choć poruszały bliskie dzie-
ciom tematy, głównie przyrodnicze, nie uwzględniały niestety promocji polsko-
ści ani nie odnosiły się w żaden sposób do realnej, istniejącej sytuacji w Polsce. 
Przedwojenna Pierwsza czytanka dla dzieci, dar Polonii Amerykańskiej, opatrzona 
stemplami Biblioteki Polskiej w Londynie oraz Polskiej Macierzy Szkolnej za Gra-
nicą, odwoływała się do treści przyrodniczych i proponowała tylko tematy zwią-
zane z przygodami dzieci w lesie, na podwórzu, podczas rodzinnych wycieczek. 
Na przykład: „Janek, Ala i Zosia mają w ogrodzie wspólną jabłonkę. Jedna gałąź 
jest Janka, druga Ali, a trzecia Zosi. Latem na jabłonce było mnóstwo jabłuszek. 

364 Ż. Kormanowa, Zasady przebudowy programów szkolnych (fragmenty referatu) [w:] S. Mauers-
berg, M. Walczak, Oświata polska 1944–1948, cz. 1, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 
1999, s. 99. 

365 Ibid., s. 105. 
366 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 25. 
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Ale co dzień ich ubywało. To wiatr strącił. To zgniło. To robak stoczył i samo 
spadło”367. Podręcznik poruszał problematykę zajęć rolniczych ludzi na wsi, orki, 
siania, zbiorów, pracy w polu etc. Przestrzegał przed wypadkami, jakim mogłyby 
ulec dzieci – zatrucie muchomorami, załamanie się lodu na rzece. Prezentował 
polskie krajobrazy: „A ja byłem tego lata w górach – opowiada Romek. Jechali-
śmy całą noc koleją. (...) A tu dookoła tylko góry i góry. Aż się przeraziłem, ta-
kie ogromne, wysokie, do chmur sięgają. Rano zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy 
na wycieczkę. Każdy miał plecak z zapasami, buty, podkute gwoździami, i mocny 
kij”368. „Pierwszy raz tego lata widziałem morze. Woda i woda bez końca. Ale nie 
taka, jak u nas w stawie. Ciemna, aż sina. Fale idą za falami, a na nich biała piana. 
(...) Po morzu płyną okręty. Są takie ogromne, że kilka tysięcy ludzi na nich się 
mieści. Są i mniejsze statki, i łodzie rybackie”369.

Przedwojenne programy nauczania, choć uznawane za wartościowe, w obliczu 
zmian, jakie nastąpiły, nie pasowały już do ówczesnej rzeczywistości. Postulowa-
no wprowadzanie nowych treści nauczania, a w wyniku przemian ideologicznych 
i politycznych także nowych wartości. „Korzystano więc z konieczności i z pod-
ręczników przedwojennych, wprowadzając do nich niezbędne zmiany, przede 
wszystkim w aspekcie ideologicznym”370. Elementarz Mariana Falskiego371 (wyda-
nie z roku 1943) zawierał ilustracje odwołujące się do treści patriotycznych i mię-
dzynarodowych: polskie dzieci szkolne w Iranie, wojsko polskie, rozmowa Sikor-
skiego z żołnierzami (ilustracja 38).

Choć wydanie włoskie tego podręcznika372 z roku 1945 zawierało te same wier-
szyki i teksty o wymowie patriotycznej, to pozbawione zostało owych ilustracji. 
Oba wydania zawierały odniesienia do codziennych zabaw dzieci, pór roku, przy-
rody, zajęć dzieci i dorosłych w domu i w gospodarstwie. Pojawiały się także od-
niesienia historyczne, na przykład: „Ola kupi lalki. Olek kupi ułana”373 – a wśród 
zabawek w sklepowej witrynie, choć niezbyt wyraźnie narysowane, stało wojsko 
ułańskie. 

Wydane dla polskiej emigracji podręczniki szkolne funkcjonowały również 
w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu wojny, a brak nowych książek zmu-
szał nauczycieli do korzystania z tych dostępnych. 

367 M. Falski, Pierwsza czytanka dla dzieci, Dar Polonii Amerykańskiej. Gift of the Polish Ameri-
can Council, USA, ROY, Publishers, New York [b.d.], s. 14.

368 Ibid., s. 75. 
369 Ibid., s. 73. 
370 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 30. 
371 M. Falski, Elementarz, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, Nakład Komisji Regulaminowo-

-Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie, Jerozolima 1943, s. 87, 89, 101. 
372 M. Falski, Elementarz, wyd. 2, Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu, Bari 1945.
373 Ibid., s. 46. 



Ilustracja 38. Treści narodowe, klasa I (PL), 1943
Źródło: M. Falski, Elementarz, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, Nakład Komisji Regulaminowo- 
-Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie, Jerozolima 1943, s. 87, 89, 101.
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Spory dotyczące nauczania religii w szkołach rozwiązano okólnikiem mini-
sterialnym z 13 września 1945 roku, w którym wskazywano, że „nauka religii jest 
obowiązkowa dla uczniów należących do wyznań uznawanych przez państwo 
we wszystkich szkołach, poza wyższymi uczelniami. Uczniowie, których rodzice 
nie będą sobie życzyli, aby ich dzieci pobierały naukę religii, będą zwalniani i nie 
otrzymają oceny z nauki religii”374. W elementarzach z tego okresu znajdowały się 
treści i ilustracje o charakterze religijnym i patriotycznym – na przykład ilustracja 
przedstawiająca szopkę bożonarodzeniową z podpisem: „W szopce jest mały Jezu-
sek. Są pastuszkowie i wojsko. Są krowy i osiołek” (ilustracja 39)375.

Ilustracja 39. Szopka z polskimi żołnierzami (PL), 1945
Źródło: M. Falski, Elementarz, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, Nakład Komisji Regulaminowo- 
-Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie, Jerozolima 1943, s. 46.

Mimo nowego podziału polityczno-geograficznego Europy Lwów i Wilno 
wciąż funkcjonowały w świadomości Polaków jako polskie miasta, czego przykła-
dem może być fragment: 

Już wieczór. Romek, Olek i Ola mają wolny czas. Zasiedli w trójkę koło głośni-
ka. Nastawili na Kraków. Chór śpiewa piosenkę. Nastawili na Lwów. Słychać bajkę. 
Nastawili na Wilno. A tu słychać – dobranoc, radiosłuchacze376. 

374 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 37. 
375 M. Falski, Elementarz…, wyd. 2, s. 52. 
376 Ibid., s. 83. 



178 Edukacja w Polsce w procesie przemian

Odwołania do ówczesnej sytuacji w tym elementarzu znaleźć można było 
w odniesieniu do procesu tworzenia polskich szkół na obczyźnie, nadziei na utwo-
rzenie prawdziwie polskiego szkolnictwa, na powstanie polskiego rządu na funda-
mencie tego, który działał już w Londynie. 

Już od dawna krążyły po obozie wieści, że niedługo powstanie polska szkoła. (...) A po-
tem przyszła pani nauczycielka i powiedziała, że to bardzo szczęśliwy dzień dla obozu. 
Bo dzieciom w Polsce Niemcy nie pozwalają się uczyć. Nawet modlić się po polsku 
dzieciom w Polsce nie wolno. A tu w dalekim obcym kraju powstaje szkoła polska. (...) 
To nic, że początki trudne. (...) Rząd polski postara się o wszystko, bo kocha dzieci. 
Chce, aby wszystkie dzieci wyrosły na dobrych, silnych i mądrych ludzi. Wie, że dzie-
ci pomogą odbudować Ojczyznę zniszczoną przez Niemców. (...) Najgłośniej śpiewał 
Romek, dumny, że jego tatuś jest lotnikiem w Anglii. 

Choć oderwani od swej Ojczyzny,
Wiemy, że do niej wrócimy,
Przez krew i boje, rany i blizny
Przemoc germańską zrzucimy377. 

Częste odwołania do Boga były potwierdzeniem polskości: 

Dziękujemy Tobie, Boże,
za te miasta, za to morze, 
za te wioski, za te łany, 
za nasz cały kraj kochany!
Za te ziemie polskie żyzne
Za Ojczyznę!378.

Obecne w Elementarzu symbole Polski były prezentowane w grafice przedwo-
jennej – orzeł w koronie (ilustracja 40), chorągiew z Orłem Białym, hymn Jeszcze 
Polska nie zginęła. Wiersze zawierały przedwojenne ideały i przedwojenną defini-
cję patriotyzmu. 

Ilustracja 40. Godło Polski, elementarz Mariana Falskiego (PL), 1945
Źródło: M. Falski, Elementarz, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, 
Nakład Komisji Regulaminowo-Wydawniczej Armii Polskiej na 
Wschodzie, Jerozolima 1943, s. 88.

377 Ibid., s. 87–88. 
378 Ibid., s. 88. 
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Bóg i Ojczyzna, Honor i Dzielność, 
Rzetelna służba dla Polski –
Przemogą butę wrażą i czelność,
Gdy nas prowadzi Sikorski379. 

Wiersz zatytułowany Nowy elementarz niósł wyraźny przekaz: 

Ucz się, dziecko, polskiej mowy
Masz tu nowy elementarz.
Patrz, jak dużo pięknych liter
Ucz się, to je zapamiętasz.
(...)
A – to Armia, B – to Bracia,
C – to cel, co wszystkim świeci...
Dużo, dużo pięknych słów jest – 
Pamiętajcie o tym dzieci.
(...)
Ot, na przykład M litera
Co oznacza? – Słowo Matka.

O – Ojczyzna, P – to Polska,
Z – Zwycięstwo, W – to Wiara,
Każde z dzieci niech te słowa zapamiętać się postara. 
Czcić, szanować takie słowa 
Wszyscy uczcie się za młodu.
Z waszej wiedzy, z waszej wiary – 
Jasna przyszłość dla narodu380. 

Gdy z końcem lat czterdziestych władza socjalistyczna zaczęła się umacniać, 
w szkołach pojawiły się nowe podręczniki, w których obecna była tematyka anty-
faszystowska, antyniemiecka, prochłopska i prorobotnicza. „Musimy uwzględ-
nić w nich postaci, które reprezentują naszą wieś i działaczy robotniczych, które 
reprezentują wspólne pragnienia i wartości, które ta warstwa wnosi do naszego 
życia”381. Jako wartość nadrzędną określono pracę, która powinna być wydźwig-
nięta na najwyższy poziom szacunku i uznania w społeczeństwie. Postulowano 
wprowadzenie do programu nauczania treści związanych z ziemiami zachodnimi 
oraz ich związkiem z, jak to wówczas określano, demokratycznym blokiem państw 
słowiańskich. 

Program nauczania i cele edukacyjne opierano na społecznym zaangażowaniu. 
„Szkoła musi przede wszystkim uczyć myślenia, musi uzbroić człowieka w taką 

379 Ibid., s. 99. 
380 Ibid., s. 115–116. 
381 Ż. Kormanowa, Zasady przebudowy programów szkolnych…, s. 101.
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sumę wiedzy i umiejętności, w taki aparat poznawczy, aby człowiek nie czuł się 
bezbronnym w otaczającej go rzeczywistości, aby umiał działać. Człowiek, który 
się tylko przygląda, jest bezużyteczną jednostką w społeczeństwie. Człowiek musi 
być członkiem społeczności”382. 

W podręcznikach szkolnych pojawiały się zatem teksty i ilustracje promujące 
ciężką pracę na wsi i w mieście. Elementarz Falskiego drukowany był w dwóch 
wersjach: dla wsi i dla miasta. Wersje te różniły się zawartością treściową. Ilustra-
cja 41383 demonstruje te różnice.

Ilustracja 41. Marian Falski – dwie wersje elementarza (PL), 1945
Źródło: M. Falski, Uwagi do elementarza i ćwiczeń elementarzowych, WSiP, Warszawa 1975, 
s. 11, 12. 

Do dzieci miejskich autor kierował przekaz o konieczności odbudowy War-
szawy i roztaczał nadzieję na poprawę warunków bytowych: „To prawda, że tu nie 
ma nic, ale wszystko będzie. Mamy budować nową Warszawę. Wszyscy muszą 
stanąć do roboty. My tu zostajemy!”384. Dzieci wiejskie dowiadywały się o nowych 

382 Ibid., s. 104. 
383 Ilustracje zaczerpnięte z: M. Falski, Uwagi do elementarza i ćwiczeń elementarzowych, WSiP, 

Warszawa 1975, s. 11, 12. 
384 M. Falski, Uwagi do elementarza…, s. 12.
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szansach na lepsze życie – w miejscu przesiedlenia (np. na Ziemie Odzyskane), 
a ich świat obracał się wokół gospodarstwa, kózek, kurcząt i dojenia krów. 

Wszechobecna, choć po wydarzeniach wojennych zupełnie zrozumiała, nie-
nawiść do Niemców obecna była w elementarzach z lat czterdziestych. „A czy ty 
wiesz, co to są te Ziemie Odzyskane? (...) Dawniej były to ziemie nasze, potem 
Niemcy nam zabrali, a teraz znów są nasze”385. Mimochodem autor przekazał 
dzieciom informację o „zabraniu polskiej ziemi” oraz niezupełnie zgodną z histo-
ryczną prawdą informację o polskim pochodzeniu wschodnich ziem przedwojen-
nego państwa niemieckiego. 

Autor podręcznika roztaczał przed uczniami radosny i pełen nadziei wizeru-
nek nowego życia: „I tatuś tam dostaje gospodarkę. A mnie obiecał małą kózkę 
i królika. (...) Będę tam miał kolegów z całej Polski”386. 

Nowy ideał wychowawczy opierał się na specyficznym rozumieniu koniecz-
ności odbudowania wartości poszanowania człowieka, godności ludzkiej, umi-
łowania prawdy, wolności i sprawiedliwości, na propagowaniu kultu pracy jako 
jedynego miernika społecznej wartości człowieka. „Naród nasz przyzwyczaił się 
do nieróbstwa w najszerszym znaczeniu tego słowa przez 5 lat, jako cnoty na-
rodowej; dobrze byłoby oszukać okupanta, spekulować, żeby nie robić w fabryce 
na okupanta. Musimy przezwyciężyć te ciężkie urazy psychiczne”387.

W działalności wychowawczej skupiono się na zwalczaniu nastrojów anty-
komunistycznych i antyradzieckich, które były związane z niechęcią do caratu, 
wydarzeniami z okresu drugiej wojny światowej (napaść na Polskę 17 września, 
zbrodnie w Katyniu etc.) oraz powojennymi prześladowaniami żołnierzy AK 
i kształtem polskich granic na wschodzie. 

Kolejne zadanie edukacji polegało na przywróceniu wiary we własne siły i zbu-
dowaniu pozytywnego narodowego autowizerunku społeczeństwa, dumnego 
z wkładu, jaki wniosło do kultury światowej. Wykorzystywano w tym celu bez-
sprzeczne polskie postacie ze świata nauki i kultury. „Są to nazwiska, które nie 
wymagają żadnego komentarza, jak nazwisko Mikołaja Kopernika, Chopina, Mic-
kiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie. Oto, co naród polski dał światu”388. 

Głównym problemem edukacyjnym pierwszych lat powojennych, podobnie 
jak w całej Europie, było zwalczanie analfabetyzmu, który rozwinął się i utrwalił 
wskutek działań wojennych, braku książek, odcięcia społeczeństwa od życia kultu-
ralnego. Tajne nauczanie i konspiracyjne działania oświatowe nie wystarczyły, aby 
zapobiec analfabetyzacji społecznej. Główny nacisk edukacyjny położono zatem 
na reedukację dorosłych i młodzieży, by jak najszybciej odzyskać ich dla pracy 

385 Ibid., s. 11. 
386 Ibid.
387 Ż. Kormanowa, Zasady przebudowy programów szkolnych…, s. 106. 
388 Ibid., s. 106. Jako potencjał narodowy autorka wymienia także następujące nazwiska: Jan i Ję-

drzej Śniadeccy, Staszic, Smoluchowski, Wróblewski, Olszewski, Funka, Dybowski, Nencki, Wacław 
Nałkowski, Grąbczewski, Strzelecki, Siedlecki, Matejko, Grottger, Moniuszko, Karłowicz, Szymanow-
ski, Cieszkowski, Ksawery Prauss, Kopciński, Spasowski, Korczak, Sempołowska. 
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w intensywnie rozwijającym się przemyśle. Dbano o szybkie kształcenie kadr 
oświatowych. W początkowych latach powojennych, z braku własnych nowych 
kadr, zatrudniano do pracy przedwojennych nauczycieli, kształcąc równocześnie 
na krótkich kursach (o zaniżonych wymaganiach) młodych pedagogów gotowych 
realizować w szkołach nowe cele i treści programowe. 

W tym okresie niewiele miejsca poświęcano szczegółowej analizie treści pro-
gramowych nauczania dla pierwszych lat pobytu ucznia w szkole, gdyż traktowa-
no je jako czas na zdobycie elementarnych umiejętności czytania, pisania i licze-
nia, zdobywania informacji o przyrodzie i życiu społecznym oraz wspomaganie 
rozwoju poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne i ćwiczenia fizyczne. 

W zakresie języka polskiego w klasach I i II proponowano nauczanie łączne, 
którego cel polegał na uspołecznianiu dziecka i kształtowaniu u niego podsta-
wowych nawyków i potrzeb389. Rozpoczęcie nauczania historii przewidywano 
na drugie półrocze klasy II, jako propedeutyczny kurs historii Polski. Wymienia-
no tu takie obszary tematyczne, jak: „Jak ludzie niecili i utrzymywali ogień”, „Jak 
polowali na zwierzęta”, „Jaką broń i narzędzia miał pierwotny myśliwy i rybak”, 
„Wędrówka naszych zbóż i jarzyn”, „Dzieje rozwoju pługa”, „Historia garnka”, „Jak 
człowiek pierwotny oswoił zwierzęta”, „Koń i wóz w życiu człowieka”, „Najdaw-
niejsze domostwo”, „Najdawniejsze górnictwo”, „Najdawniejszy handel”, „Co i jak 
wymieniano” etc.390 

Jak pisze Janina Parafiniuk-Soińska391, miało to zgodnie z chronologią kształto-
wać orientację w czasie historycznym i wiązać dzieci z przeszłością ziemi, na któ-
rej mieszkają, kształtować odpowiedni stosunek do zabytków kultury, folkloru, 
wytworów myśli i talentów ludzi.

Podczas nauki śpiewu jako ilustrację do treści polonistycznych, historycznych 
i geograficznych przewidziano pieśni o rodzinie, szkole, ojczyźnie, pieśni obrzędo-
we, o pracy i przyrodzie392. „W klasie VI wiele miejsca zajmowało omawianie kraj-
obrazu i piękna Polski. W klasach wyższych szkoły powszechnej była to ucieczka 
od zamieszczania w treściach nauczania rzeczywistości społeczno-politycznej”393.

Tematy dotyczące Polski współczesnej przewidziano na klasę VIII. „Wiodącym 
celem tego przedmiotu miało być zaznajomienie młodzieży z elementami wiedzy 
o świecie współczesnym, zrozumienie zadań państwa polskiego, kształtowanie 
patriotyzmu i przywiązania do wielkiej idei demokratycznej”394. W ramach na-
uczania przedmiotu o pełnym tytule „Nauka o Polsce i świecie współczesnym” 
założono: 

389 Ibid., s. 107.
390 Ibid.
391 J. Parafiniuk-Soińska, Przemiany w polskich programach wczesnoszkolnej edukacji, WSH TWP, 

Szczecin 2000, s. 87. 
392 Ibid., s. 91. 
393 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 60.
394 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 27. 
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W oparciu o wiadomości zdobyte w szkole, zwłaszcza w zakresie języka polskiego, hi-
storii, geografii i nauk biologiczno-fizycznych, wprowadzić pewne minimum wiedzy 
ekonomicznej, socjologicznej i prawnoustrojowej utrzymanej na poziomie populary-
zacji naukowej i koniecznej dla zrozumienia problematyki współczesnej. Podać opar-
ty na elementach wiedzy usystematyzowany obraz Polski współczesnej na tle świata 
współczesnego395. 

Oczywiście przedmiot ten w sposób tendencyjny ukazywał przemiany poli-
tyczno-społeczne Polski, promując rolę Armii Radzieckiej w opozycji do poli-
tyki państwowej okresu międzywojennego. W programach szkolnych końca lat 
czterdziestych wiele uwagi poświęcano omawianiu tradycji narodowych. Miejsce 
Polski wśród krajów słowiańskich rozpatrywano pod kątem obyczajów i folklo-
ru Polski, problemów walk z Germanami, nawiązywano do wojennych zbrodni 
hitlerowskich, uwzględniano wydarzenia historyczne z lat 1939–1945. Tradycję 
narodową wspierano portretami wielkich Polaków, bohaterów narodowych, tak-
że z epok poprzednich (powstanie kościuszkowskie, Legiony Polskie, działalność 
polskich demokratów). „Epoka oświecenia dawała wzory cnót obywatelskich oraz 
praw człowieka i obywatela. Były to właściwości kultury humanistycznej, które 
rozwijać miały osobowość człowieka”396. Pierwsze lata nauki, jako element skła-
dowy jednolitej ośmioletniej szkoły podstawowej, podporządkowano ogólnym 
tendencjom programowym. Dominowało nauczanie wychowujące i wychowanie 
społeczne.

Plany nauczania na rok szkolny 1946/1947397 wykazują, że pierwsze dwa lata 
nauki poświęcano nauczaniu języka polskiego, religii, matematyki, rysunku, śpie-
wu, prac ręcznych i wychowania fizycznego. Dopiero klasa  III przynosiła roz-
szerzenie oferty edukacyjnej o elementy historii i nauki o przyrodzie. Nauczanie 
historii w klasie III i IV realizowano „łącznie z językiem polskim, jako podania 
i obrazki historyczne, (...) jako pogadanki prehistoryczne przerabiane w drugim 
półroczu (samodzielnie) w ramach 26 tematów”398. 

Kolejne lata budowy nowego modelu polskiego szkolnictwa charakteryzowały 
się wprowadzaniem procesu ideologiczno-politycznej reorientacji i przebudowy 
programów szkolnych i podręczników. Rok szkolny 1947/1948 w podręcznikach 
dla klas V–VIII przyniósł zmiany w zakresie nauczania języka polskiego i histo-
rii Polski. Wprowadzono nowe podręczniki, w których dużo miejsca poświęcono 
przedstawieniu kształtowania się Polski Ludowej, sojuszu robotniczo-chłopskie-
go, powstania KRN i roli Bolesława Bieruta w jej tworzeniu, kierowniczej roli PPR, 

395 Plany godzin i programy przejściowe na rok szkolny 1946/1947, cytowane za: B. Potyrała, Prze
miany oświaty w Polsce…, s. 66. 

396 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 61. 
397 Zarządzenie Ministra Oświaty z 24.06.1946 w sprawie przejściowego programu nauczania 

w szkołach powszechnych na rok szkolny 1946/1947 [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 
1944–1948, cz. 1…, s. 341. 

398 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 65. 
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„uwypuklano znaczenie mas pracujących w dokonywanej rewolucji w takich opo-
wiadaniach, jak Pieśń robotników (klasa 7), Związki Zawodowe (klasa 7) i Partia 
Jedności (klasa 7). W wierszu Rozpęd majowy (klasa 7) czytamy «(...) za tobą prze-
szłość, stara kultura, przed tobą nowych wartości plon»”399. Problematyka Ziem 
Odzyskanych pojawiała się w programach szkolnych i podręcznikach dla star-
szych klas szkoły powszechnej. Była tematem opowiadań, wierszy, ilustracji. Trak-
towano je jako odwiecznie polskie ziemie, do których Polacy mają niezaprzeczalne 
prawo. „Znajdujemy opisy migracji ludności na te ziemie, a atmosferę tamtych dni 
oddawały wiersze E. Osmańczyka Odebrać co nasze i Polsce przyorać. Na Zacho
dzie jest ziemia (klasa 6)”400.

Rok 1948 przyniósł daleko idące zmiany polityczne i w programach szkolnych, 
szczególnie w starszych klasach szkoły powszechnej i gimnazjum. Ostatecznie 
zniweczył wszelkie nadzieje inteligencji oraz części środowiska nauczycielskiego 
na niezależne i demokratyczne szkolnictwo. Uchwały KC PPR wyznaczyły polskiej 
oświacie nowe cele edukacyjne i kierunek ku socjalizmowi. Oczekiwano zatem: 

Nasycenia programów nauczania patriotyzmem, nowym socjalistycznym stosunkiem 
do pracy, do własności społecznej, do człowieka, do nowych form procesów wytwór-
czych i współżycia społecznego – należy dla sprostania nowym zadaniom uwzględnić 
następujące kryteria selekcji i oceny materiału programów nauczania:
a) marksizm-leninizm, jako zwycięska ideologia przodującej narodowi klasy robotni-

czej, jako drogowskaz postępu dla całej ludzkości, jako jedyna prawdziwie naukowa 
teoria poznania, wyjaśniania i przekształcania świata, winien być filozoficzną, po-
znawczą, wychowawczą i metodologiczną podstawą prac programowych,

b) w drodze do socjalizmu naturalnym sojusznikiem naszego kraju jest ZSRR i kraje 
demokracji ludowej, idące po takiej samej, jak Polska, drodze; naturalnym prze-
ciwnikiem – siły światowego imperializmu, wrogie pokojowi, postępowi i suweren-
ności narodów. Stąd musi ulec całkowitej bezkompromisowej zmianie dotychcza-
sowy, z gruntu fałszywy, pokutujący i w naszych pracach programowych stosunek 
do tzw. kultury zachodniej, jakoby przodującej, i do tzw. kultury wschodniej, jakoby 
uboższej i zacofanej. ZSRR, kraj zwycięskiego socjalizmu, (...) oto źródła, z których 
należy odważnie i jak najwydatniej czerpać. Kapitalistyczna kultura zaś przedsta-
wia przykład postępującego upadku i gnicia, stacza się na poziom barbarzyństwa 
i zabobonu, 

c) (…) należy przezwyciężyć w programach nauczania wszelkie elementy i akcenty 
nacjonalistyczne, jak: wiara w wyjątkowość i „mocarstwowość” państwa polskiego, 
w „misję dziejową narodu polskiego”, w jego wyższość, czy to z tytułu pochodzenia 
i przeszłości, czy z tytułu ofiar i cierpienia; pogardę dla jednych, a uznanie a priori 
dla innych narodów, krajów czy ras; antysemityzm, nieomylny odczynnik nacjona-
listycznego i imperialistycznego zakażenia itp., (…),

399 Ibid., s. 104. 
400 Ibid., s. 105. 
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d) przekształcając szkołę polską na instrument wychowania naszej dziatwy i mło-
dzieży do socjalizmu, należy w pracach programowych stale uwzględniać i z roku 
na rok korygować i uzupełniać treści (...). Obecnie np. należy uwzględnić w szero-
kim zakresie zagadnienia związane z walką klasową na wsi, z wysiłkami naszego 
państwa, by dźwignąć wieś z wiekowego zacofania technicznego i kulturowego, 
ze sprawą rozrostu spółdzielczości na wsi, z kwestią stopniowego przestawienia jej 
drobnoustrojowej gospodarki na zespołową, społeczną401. 

Na podstawie tych wytycznych rozpoczęto „poprawianie” programów naucza-
nia, które należało dostosować do „nowego okresu historycznego, wzmożenia 
walki klasowej, wychowania w duchu rewolucyjnego patriotyzmu i internacjo-
nalizmu, popularyzowania osiągnięć Związku Radzieckiego. (...) Przeprowadzić 
rewizję programów we wszystkich szkołach, (...) w celu napełnienia ich ideologią 
materializmu dialektycznego i historycznego oraz wzbogacenia problematyki do-
tyczącej ZSRR z uwypukleniem jego roli w walce o pokój i demokrację”402. 

W zakresie nauczania języka polskiego dążono do wydobycia antyniemieckich 
akcentów oraz uwypuklenia krzywdy i walki klasowej, polecano wplatać w treści 
edukacyjne wątki folkloru rosyjskiego, obraz pozytywnego wizerunku sił anty-
kapitalistycznych, rewolucyjnego ruchu robotniczego, międzynarodowego ruchu 
komunistycznego. Potwierdzeniem słuszności tych działań miały być przykłady 
zakończenia sukcesem podobnych działań w ZSRR. Nauczanie literatury opiera-
no na wzorcach marksistowskiej ideologii z uwzględnieniem literatury radziec-
kiej; nauczanie historii – na zasadach materializmu historycznego, jako wyraz 
toczonej walki klasowej wydobywano wątki plebejskie, ludowe, mieszczańskie. 
W czytankach opisywano awans społeczny chłopów, robotników i ich dzieci. 
„W opowiadaniu dla klasy VII, pt. Tam gdzie warczą obrabiarki pokazano awans 
dziecka robotniczego: szkoła zawodowa połączona z pracą zawodową. (...) Sojusz 
robotniczo-chłopski stał się treścią wiersza w kl. VII, pt. Budowa mostu, w którym 
czytamy: «Ty wśród motorów, młotów i stali. A ja spod lasu, z pola i łąk. Przynoszę 
tobie z wiejskiej oddali serdeczną przyjaźń i uścisk rąk»”403. Karierę robiły takie 
słowa, jak: elektryfikacja, radiofonizacja, mechanizacja rolnictwa itd. 

Nauczanie języków obcych początkowo projektowano w zakresie języka an-
gielskiego, francuskiego i rosyjskiego, jako języków możliwych do wyboru (język 
niemiecki jako język okupanta został wycofany z polskich szkół). Jednakże z cza-
sem pojawiły się ścisłe instrukcje co do zakresu i sposobu nauczania tych języków, 
a na pierwszy plan wysunęło się nauczanie języka rosyjskiego. W zakresie naucza-
nia języka francuskiego polecano: 

401 Wytyczne z 1948 r. dla pracy nad programami nauczania, Departament Reformy Szkolnictwa 
Ministerstwa Oświaty 108/4 [w:]  S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1944–1948, cz. 1…, 
s. 355–356.

402 Rezolucja Zjazdu Aktywu Oświatowego PRL z 10.10.1948 r., cytowane za: B. Potyrała, Prze
miany oświaty w Polsce…, s. 124. 

403 B. Potyrała, Oświata w Polsce…, s. 72. 
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zerwać zdecydowanie z tradycyjnie entuzjastycznym obrazem Francji, dać Francję dzi-
siejszą, ostrej walki klasowej przeciwko kapitałowi amerykańskiemu i francuskiemu 
obozowi zdrady narodowej (od de Gaulle’a do Leona Bluma), Francję kolaboracjonizmu 
i ruchu oporu z lat wojny, Francję imperialistyczną, kolonialną i rewolucyjno-proleta-
riacką z lat międzywojennych; wprowadzić marksistowskie korektury do tradycyjnego 
obrazu historyczno-literackiego i historyczno-kulturalnego Francji. (...) Zrewidować 
wprowadzone do programów nazwiska wodzów, królów, twórców w dziedzinie nauki 
i sztuki z zastosowaniem kryteriów marksistowsko-leninowskich, ze śmiałym łama-
niem tradycyjnie utrwalonych, ale wrogich klasowo autorytetów404.

W zakresie nauczania języka angielskiego polecano zaś akcentowanie kolonial-
nego charakteru państwa i jeszcze dokładniejszą selekcję nazwisk, idei, obrazów 
„by pokazać, obok blasków burżuazyjnej cromwellowsko-wiktoriańskiej świetno-
ści, przejawy rozkładu i upadku imperialistycznej Wielkiej Brytanii i żywe siły na-
rodu angielskiego i narodów uciskanych”405. Zalecano odejście od metody bezpo-
średniego nauczania języka na rzecz tłumaczeń i przekładów tekstów. Taka nudna 
i mało przydatna forma nauczania miała zniechęcić do uczenia się tych języków.

W kasach wyższych, gdzie wprowadzone zostało nauczanie o Polsce i świecie 
współczesnym, ministerstwo zalecało szczególnie staranną kontrolę polityczną 
treści, przedstawianie ostrego podziału obrazu świata na świat imperializmu i so-
cjalizmu oraz szerokie wprowadzanie teorii marksistowsko-leninowskiej i prakty-
ki radzieckiej. W nauczaniu nauk ścisłych natomiast akcentowano ich praktyczne 
wykorzystanie i zastosowanie w narodowej gospodarce i gospodarstwach domo-
wych (agro- i zootechnika, buchalteria, przemysł chemiczny etc.). 

Początek lat pięćdziesiątych był w polskiej szkole etapem „kultu jednostki”, 
w którym na plan pierwszy wysuwała się postać Józefa Stalina. „Tworzono obraz ge-
nialnego wodza i nieomylnego polityka, człowieka o opiekuńczym charakterze”406. 
Organizowano uroczyste akademie, wieczornice, konkursy poezji i piosenki, tak 
zwane warty stalinowskie, obchodzono jego urodziny. Informacje o Stalinie były 
obecne w podręcznikach szkolnych. „W czytance do języka polskiego dla klasy V 
pisano, że średniorolny chłop S. Mazur dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy 
urodzin Stalina posadził pod swoim domem 50 drzew owocowych”407. Przykła-
dem kultu Stalina były obecne w szkołach podręczniki sprowadzane ze Związku 
Radzieckiego, tłumaczone z języka rosyjskiego na język polski i zalecane do użyt-
ku szkolnego przez socjalistyczną władzę (ilustracja 42)408.

404 Wytyczne z 1948 r. dla pracy nad programami nauczania, Departament Reformy Szkolnictwa 
Ministerstwa Oświaty 108/4 [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1944–1948, cz. 1…, s. 357. 

405 Ibid., s. 357. 
406 B. Potyrała, Oświata w Polsce…, s. 24. 
407 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 24. 
408 H. Koszutska, A. Rozenbusz, Czytanka dla kl. 2 szkoły początkowej, zatwierdzone przez LKO 

USSR, Państwowe Wydawnictwo Mniejszości Narodowych USSR, Kijów, Lwów 1940.
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Ilustracja 42. Kult jednostki i kult pracy, klasa II (PL), 1940
Źródło: H. Koszutska, A. Rozenbusz, Czytanka dla kl. 2 szkoły początkowej, zatwierdzone przez 
LKO USSR, Państwowe Wydawnictwo Mniejszości Narodowych USSR, Kijów, Lwów 1940.

Odniesienia w tekście czynione do radzieckiej rzeczywistości (imiona boha-
terów czytanek, działalność drużyn pionierskich, funkcjonowanie kołchozów, ra-
dziecka Armia Czerwona, radzieccy uczeni etc.) osadzały polskie dziecko w obcej 
mu rzeczywistości kulturowej, ale równocześnie oswajały je z tą rzeczywistością, 
kreując wizerunek świata według radzieckich wzorców: „Wyrośniem odważni 
i dzielni i śmiali. Ot zuchy! – tak powie nam Stalin”, „Miczurin to sławny uczo-
ny, ogrodnik. Robił on różne doświadczenia, ażeby stworzyć nowe gatunki, nowe 
rodzaje pożytecznych roślin”, „Szedł rok 1919. Biali bandyci z kraju i zagranicy 
chcieli zawładnąć sowiecką ziemią. Lecz Czerwona Armia wypędziła ich z naszej 
ziemi”409. Kult jednostkowego przywódcy ideologicznego kontynuowano tak-
że po śmierci Stalina w 1953 roku, a jego rolę przejmowali „nowi” bohaterowie. 
W Polsce takim przywódcą był Bierut, o którym wówczas pisano: „Praca wycho-
wawcza na placówkach skoncentrowana będzie wokół dwóch zagadnień: pozna-
nia życiorysu i działalności największego syna narodu polskiego – prezydenta 
B. Bieruta, bohaterskiego wzoru i przykładu dla naszej młodzieży”410. W tym celu 
w roku 1949 zakupiono centralnie dla szkół podstawowych graficzne pomoce na-
ukowe, które wspierały wysiłki nauczycieli. Należały do nich komplety ilustracji 
pod tytułem Obrazy z życia Józefa Stalina oraz portrety marszałka Konstantego 
Rokossowskiego.

U niektórych nauczycieli dawało się odczuć niezadowolenie. Władza zdawała 
sobie sprawę z tego, że nową strukturę organizacyjną systemu edukacyjnego moż-
na wprowadzić na drodze rozporządzeń i wytycznych ministerialnych, ale „sytu-
acja komplikuje się bardzo w odniesieniu do treści programów i podręczników, 
które wprawdzie można również zalecić szkołom, lecz o ich faktycznej realizacji 

409 Ibid., s. 3, 21, 101.
410 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 28.
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zadecyduje nauczyciel, jego świadomość społeczno-polityczna, wiedza i umiejęt-
ności pedagogiczne”411. Dlatego rozpoczęto akcję mającą na celu wykształcenie 
nowej grupy lojalnych władzy nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem ideolo-
gicznym. Środowisko nauczycielskie było poddane szczególnej lustracji i indoktry-
nacji. Nauczycieli często hospitowano i oceniano, ich akta personalne poddawano 
szczegółowym analizom. Przekonania i postawy nauczycieli rzutowały bowiem 
na stopień wierności realizowanego programu nauczania i odtwarzania celów 
oraz treści dydaktycznych projektowanych przez państwo. Zadbano, by uzależnić 
lojalność nauczycieli od dóbr majątkowych i opieki państwa poprzez terminowe 
i regularne wypłacanie uposażeń, przyznawanie bezpłatnych mieszkań (bo, jak 
głosiła ministerialna instrukcja, „niedopuszczalne jest, by nauczyciel zmuszony 
był płacić na rzecz kułaków lub właścicieli nieruchomości miejskich nadmiernie 
wysoki czynsz mieszkaniowy”412), dostarczanie opału na zimę, odzieży, ułatwia-
nie dzieciom nauczycieli dostępu do szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz 
pierwszeństwo w korzystaniu z internatów i burs. 

Rok szkolny 1949/1950 przyniósł reorganizację planów nauczania. Nastąpi-
ło przeszeregowanie liczby godzin nauczania niektórych przedmiotów. W kla-
sach I–IV szkoły podstawowej zwiększyła się liczba godzin nauczania języka pol-
skiego i matematyki; zmalała liczba godzin nauczania rysunków, prac ręcznych, 
śpiewu i religii. W klasach starszych jednolitej jedenastolatki pojawiły się nowe 
przedmioty (np. łacina lub drugi język nowożytny, przysposobienie wojskowe oraz 
zajęcia ponadobowiązkowe). W zakresie nauczania języków obcych szczególną 
rolę przypisano nauczaniu języka rosyjskiego – „zarówno w doborze materiału 
nauczania, jak i jego interpretacji programy nastawione były na osiąganie zna-
czących efektów ideowo-wychowawczych”413. Jednym z podstawowych założeń 
wychowawczych, które obowiązywały przez kolejnych kilka lat, było kształtowa-
nie moralności socjalistycznej, ludowego patriotyzmu, socjalistycznego stosunku 
do własności społecznej, do pracy, umiejętności współżycia w kolektywie i świa-
domej dyscyplinie. 

Początek lat pięćdziesiątych jako hasła programowe dla szkoły przyniósł 
„wzmożenie wysiłków zmierzających do wychowania młodego pokolenia na ak-
tywnych i ofiarnych bojowników walki o pokój i o realizację planu sześcioletnie-
go w wielkim froncie narodowym”414. Takie postawienie sprawy nauczania zobli-
gowało szkoły do zapoznawania uczniów z założeniami planu sześcioletniego, jego 
ideologią, etapami realizacji, wpajania przekonania, że jest to najlepsza forma wal-
ki o pokój, oraz do aktywnego uczestnictwa szkół w tych działaniach. Te założenia 

411 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 26.
412 Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1951/1952 w szkołach i zakładach podległych 

Ministerstwu Oświaty [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1949–1956, cz. 2…, s. 82. 
413 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 36. 
414 Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1951/1952 w szkołach i zakładach podległych 

Ministerstwu Oświaty [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1949/1956, cz. 2…, s. 79. 
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przekładały się niekiedy na działania: „Podając przykłady organizacji choinki 
i zabawy noworocznej dla dzieci, w «Głosie Nauczycielskim» nr 47 z 4 listopa-
da 1950 r. czytamy «...zamiast łańcucha z bibułki można wykonać piękny łańcuch 
wyobrażający np. strażaków na drabinkach lub misternie nanizane na rusztowa-
niach cyfry 6. Na choince mógłby się znaleźć pomysłowo wykonany model Domu 
Polskiej Partii Robotniczej»”415.

Miało to przyzwyczajać uczniów do 

ładu i porządku, punktualności, gospodarności i oszczędności, uczyć [ich] pracy pla-
nowej, umiejętności porównywania wyników pracy, stosowania krytyki i samokrytyki. 
(...) Wdrażać młodzież do świadomej dyscypliny, umiejętności pracy i życia w zespole, 
pobudzać jej twórczą inicjatywę, wyrabiać wytrwałość i hart, kształtować socjalistyczny 
stosunek do pracy i do własności społecznej. (...) Rozwijać patriotyzm, miłość ojczyzny, 
pogłębiać poczucie uzasadnionej dumy narodowej płynącej ze świadomości, że Polska 
dała światu Kopernika, Wita Stwosza, Curie-Skłodowską, Mickiewicza, Chopina, 
Kościuszkę, Jarosława Dąbrowskiego, Feliksa Dzierżyńskiego, Różę Luksemburg. (...) 
Hasła patriotyczne wiązać jak najściślej z hasłami internacjonalistycznymi, wychowy-
wać młodzież w duchu solidarności klasy robotniczej całego świata, w miłości do naro-
dów socjalistycznych Wielkiego Związku Radzieckiego416.

Duże uszczegółowienie programów i precyzyjne wytyczne dla nauczycieli za-
pobiegały swobodnej interpretacji narzuconych haseł. 

Rok 1950 przyniósł wprowadzenie do szkół ogólnokształcących nowych pro-
gramów nauczania, w których 

nauczanie i wychowanie miało umocnić przekonanie, że socjalizm w stosunku do ka-
pitalizmu stanowi wyższą formę ustroju i najpełniej realizuje zasadę sprawiedliwości 
społecznej. (...) Prezentacja Związku Radzieckiego i państw demokracji ludowych 
miała ułatwić zrozumienie logiki podziału świata na obóz imperialistyczny, zmierza-
jący do wojny, i na obóz socjalistyczny, broniący pokojowych osiągnięć ludzkości. (...) 
W programach szkolnych miała być zawarta wiedza marksistowsko-leninowska o no-
wym typie państwa, jakim była dyktatura proletariatu, uzasadnienie dziejowej koniecz-
ności podziału społeczeństwa na klasy, logice walki klasowej jako nośnika postępu spo-
łecznego czy o obiektywnej prawidłowości zwycięstwa komunizmu w skali świata. (...) 
Internacjonalizm był rozumiany jako służenie interesom międzynarodowego ruchu 
komunistycznego, którego wykładnię stanowił Związek Radziecki. Wiele elementów 
tradycji narodowej traktowano jako przejawy nacjonalizmu i szowinizmu417.

415 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 50. 
416 Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1951/1952 w szkołach i zakładach podległych 

Ministerstwu Oświaty [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1949/1956, cz. 2…, s. 79. 
417 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 64, 65. 
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W tym czasie doprecyzowano ideał wychowawczy i wizerunek idealnego Pola-
ka, który w pełni powinien akceptować istniejącą rzeczywistość oraz przekształcać 
ją w myśl uchwalonych przez partię celów. „Wzorem do naśladowania był dzia-
łacz polityczny, ufający kierownictwu partii i ściśle wykonujący jego polecenia”418. 
Jego patriotyzm powinien przejawiać się w zdobywaniu wiedzy i pomnażaniu 
kulturalnego i materialnego dorobku kraju. Patriotyzm rozumiany był dwojako. 
Po pierwsze jako „gorące przywiązanie do postępowych dziejów narodu; do jego 
kultury, do ziemi ojczystej; [jako] duma z najlepszych jego tradycji, (…) poczucie 
odpowiedzialności”419 oraz jako patriotyzm proletariacki, czyli „oddanie wszyst-
kich sił dla zwycięstwa socjalizmu we własnym kraju, aby przyspieszyć zwycię-
stwo socjalizmu na świecie”420. Do obowiązku obywatelskiego należała czujność 
polityczna, a praca stanowiła sens życia i miernik wartości moralnej człowieka. 
Ideał wychowawczy używał agitacji jako narzędzia do mobilizowania ludzkich 
zespołów w walce z imperializmem. W podręcznikach szkoły podstawowej dla 
klasy IV jako postaci bohaterów narodowych proponowano omawianie sylwetek: 
Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Mikołaja Kopernika, Stanisława 
Staszica, Tadeusza Kościuszki, Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Edwarda Dem-
bowskiego, Ludwika Waryńskiego, Juliana Marchlewskiego, Włodzimierza Leni-
na, Józefa Stalina i Bolesława Bieruta421. W roku 1951 na lekcjach języka polskiego 
w klasie II czytano opowiadanie pod tytułem O siedmiu krukach i białym gołę
biu – „dzieci same utożsamiały imperialistów – złych ludzi z czarnymi krukami 
z opowiadania”422.

Lata 1952–1954 w zakresie celów i treści edukacyjnych niosły wzmacnianie 
procesu budowania społeczeństwa socjalistycznego zgodnie z hasłami prze-
wodniej ideologii i hasłami planu pięcioletniego nakreślonymi w założeniach 
Programu Frontu Narodowego, który zakładał, że każdemu dziecku w mieście 
i na wsi będzie zapewnione wykształcenie w zakresie pełnej szkoły siedmiokla-
sowej, a średnie wykształcenie będzie mogło być zapewnione w wielkich mias-
tach i ośrodkach przemysłowych oraz, jak to ujęto, „coraz liczniejszym rzeszom 
dzieci wiejskich”. Instrukcja programowa dla szkół ogólnokształcących we wstę-
pie podkreślała: „Realizacja programów wymaga od nauczyciela dalszego pogłę-
biania wiedzy społeczno-politycznej i łączności z masami pracującymi, wymaga 
również dalszej pracy nad oczyszczeniem naszego systemu nauczania z wszelkich 
pozostałości ideologicznych starego ustroju i udoskonalenia metod nauczania 
i wychowania”423. 

418 B. Potyrała, Oświata w Polsce…, s. 84. 
419 Ibid., s. 87. 
420 Ibid., s. 88.
421 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 68. 
422 B. Potyrała, Oświata w Polsce…, s. 99. 
423 Instrukcja programowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 1952/1953, 

Ministerstwo Oświaty, PZWS, Warszawa 1952, s. 11. 
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W roku szkolnym 1953/1954 wytyczne do pracy wychowawcy klasowego uję-
to następująco: „Szkoła w Polsce Ludowej ma za zadanie wychowanie młodzieży 
przygotowanej do aktywnego udziału w budownictwie społeczeństwa socjalistycz-
nego, ideowej, głęboko oddanej swojej ojczyźnie i głęboko internacjonalistycznej, 
władającej podstawowym zasobem wiedzy, kulturalnej, dzielnej, wytrwałej, pra-
cowitej, zdolnej do pokonywania trudności”424. Nadal pracowano nad tym, aby: 

pogłębiać proces wychowania socjalistycznego, rozwijać w młodzieży uczucia patrio-
tyzmu i internacjonalizmu, budować jej światopogląd na podstawach naukowych; 
wprowadzać do nauczania w szkolnictwie podstawowym i średnim coraz szerzej ele-
menty politechnizacji w oparciu o określone minimum wyposażenia w pomoce nauko-
we, własną produkcję pomocy szkolnych, o właściwą organizację pracowni szkolnych 
i działki szkolnej; w trosce o zdrowie i hart fizyczny dziecka postawić na należytym 
poziomie wychowanie fizyczne i sport w szkole; (...) otoczyć właściwą opieką ze stro-
ny dyrektorów i kierowników szkół, wychowawców klasowych i całego nauczycielstwa 
organizację harcerską i ZMP-owską i nieść wszechstronną pomoc przodownikom dru-
żyn; (...) pracować nad umasowieniem czytelnictwa w szkole425.

Efektem takich wytycznych na etapie nauczania początkowego było wpro-
wadzenie do nauczania języka polskiego w klasie I zajęć zatytułowanych „O pla-
nie sześcioletnim”, „Nasi koledzy w krajach socjalistycznych, ich życie i nauka. 
Ciężki los dzieci w krajach kapitalistycznych”, „Udział Polski w walce o pokój. 
Józef Stalin – chorąży pokoju”, „Jak dzieci walczą o pokój”426. Pamięciowe opa-
nowane alfabetu zakładano na koniec klasy II (okres drugiego półrocza), na-
tomiast za pilniejsze uznano umiejscowienie w programie dla klasy II takich 
tytułów lekcji jak: „O planie sześcioletnim i o Konstytucji Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej”, „Posługiwanie się najbardziej rozpowszechnionymi skrótami, 
np.: PDT, PGR itp.”. Program klasy III był o wiele bogatszy w treści ideologiczne. 
W wytycznych czytamy: 

w rozdziale „Tematyka” p. 7 „Odbudowa i rozbudowa Polski” uzupełnić tematem: „Plan 
sześcioletni”. Temat: „Obrazki ilustrujące współdziałanie wsi i miasta” rozszerzyć hasła-
mi: „Uspołecznienie formy produkcji i wymiany, ekipy robotnicze na wsi itp. Instytucje 
państwowe w bliższym i dalszym otoczeniu dziecka. Kontakty z tymi instytucjami, 
np. z pocztą: wysyłanie listów, kart pocztowych, abonowanie czasopism dziecięcych, 

424 Zarządzenie Ministra Oświaty z 7.04.1953 r. w sprawie wytycznych do pracy wychowawcy 
klasowego, Dz.U. Ministerstwa Oświaty, 1953, nr 5, poz. 35 [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata 
polska 1949–1956, cz. 2…, s. 120. 

425 Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1953/1954 w szkołach i zakładach podległych 
Ministerstwu Oświaty [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1949–1956, cz. 2…, s. 111. 

426 Instrukcja Programowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 1952/1953, 
Ministerstwo Oświaty, PZWS, Warszawa 1952, s. 13–20.
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wpłaty na PKO itp. Do przykładów uzupełniających w np. 7 temat: „Obrazki z nowo-
czesnej fabryki” dodać „przodownictwo i racjonalizatorstwo pracy”427.

W tejże instrukcji pojawiły się także propozycje lekcji zatytułowanych: „Fa-
bryki własnością narodu”, „Nowe wielkie fabryki zbudowane w okresie planu 
sześcioletniego”, „Uchwalenie Konstytucji PRL”. W ramach ćwiczeń ortograficz-
nych zalecano uwzględnić znajomość takich skrótów, jak: ZSRR, PZPR, PRN, 
PKO. W 1953 roku dzieci w przedszkolach uczyły się wiersza o tym, że „Li z Pe-
kinu, z Moskwy Maja i z Warszawy mały Staś – wszystkie dzieci się kochają, 
wszystkie mają w przyjaźni żyć”428. W zakresie kanonu lektur dla klas I–V znaleźć 
można wyszczególnione poniżej pozycje. Zestawienie opracowano na podstawie 
instrukcji programowej Ministerstwa Oświaty na rok 1952/1953429 (tabela 1). 

Indoktrynacja i wpajanie socjalistycznego wizerunku świata odbywały się 
nawet w czasie nauczania przedmiotów pozornie niezwiązanych z nauczaniem 
o społeczeństwie, historii czy języka polskiego. Wśród tematów lekcji biologii 
w klasie III znajdujemy hasła: „Zapoznanie z pracami Miczurina i jego hasłem 
«Jabłko dla każdego dziecka»”. Omawiając wędrówki bocianów, także kształcono 
patriotyczne postawy uczniów: „chociaż w lecie bocian znalazłby w Afryce wiele 
pożywienia, to jednak wraca do nas, bo tęskni za ojczyzną”430.

Nauczanie prac ręcznych obejmowało zagadnienia: „Plan pracy i praca w ze-
spole” oraz „Modele i makiety ilustrujące osiągnięcia w zakresie realizacji planu 
sześcioletniego”. Repertuar chóru, który jako zajęcia nadobowiązkowe wszedł 
w zakres pracy szkoły, zalecano wzbogacić o zestaw pieśni dla klas V–VII przed-
stawiony w tabeli 2.

We wrześniu 1953 roku został wydany ministerialny okólnik, który katalogo-
wał uroczystości, jakie powinny być włączone do planów pracy szkoły. Niezależnie 
od ujętych w tabeli 3431, zalecano uroczyste obchodzenie Roku Kopernikowskiego, 
Roku Odrodzenia Polski i Dziesięciolecia PRL. Świętowanie polegało na organi-
zowaniu wieczornic, kół dyskusyjnych, odczytów, pogadanek. Jedynie przy okazji 
uroczystości wyjątkowych (rocznica rewolucji październikowej i 1 Maja) organi-
zowano akademie ogólnoszkolne (tabela 3).

427 Ibid., s. 15. 
428 B. Potyrała, Oświata w Polsce…, s. 91. 
429 Instrukcja Programowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 1952/1953, 

Ministerstwo Oświaty, PZWS, Warszawa 1952.
430 Ibid., s. 105. 
431 Tabela opracowana na podstawie Okólnika z 15 września 1953 r. w sprawie rocznic i uroczysto-

ści w roku szkolnym 1953/1954, Dz.Urz. Ministerstwa Oświaty 1953, nr 13, poz. 108 [w:] S. Mauers-
berg, M. Walczak, Oświata polska 1949–1956, cz. 2…, s. 124–125. 
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Tabela 1. Spis lektur szkolnych dla klas I–IV na rok szkolny 1952/1953 (PL)

Zakres lektury Autor Tytuł

Lektura podstawowa

Gajdar Timur i jego drużyna

Katajew Samotny biały żagiel (wydanie skrócone)

Konopnicka W piwnicznej izbie

Mickiewicz Bajka Pies i wilk

Milska Baśnie i legendy (wybór)

Sienkiewicz Janko Muzykant

Lektura uzupełniająca
Obowiązuje przeczytanie 
i omówienie 3–4 utworów

Bażow Konik polny 

Bandrowski Opowieści dolnośląskie o Liczyrzepie

Broniewska Krystek z Warszawy

Jemielianow Opowiadania o Gajdarze

Komorowscy Twoi rówieśnicy

Konopnicka Nasza szkapa

Koszutska Psia służba

Kuprin Biały pudel

Marchlewska Z pięciu miast

Mickiewicz Pani Twardowska

Rudnicka Uczniowie Spartakusa

Osiejewa Wasiek Trubaczow

Sienkiewicz W pustyni i w puszczy

Silowa 30 koni Wicka goni

Tropaczyńska-Ogarkowa I my walczymy o pokój

Ulianowa Dziecięce i szkolne lata Lenina

Wasilenko Szczurek

Wasilenko Czarodziejska szkatułka

Wasilewska Pokój na poddaszu

Wasilewska Skrzydła u ramion

Wasilewska W pierwotnej puszczy

Kołpakowa
Złote ręce – zbiór baśni narodów ZSRR 
o mistrzostwie pracy

Źródło: Instrukcja Programowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 
1952/1953, Warszawa 1952, Ministerstwo Oświaty, PZWS, Warszawa 1952.
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Tabela 2. Pieśni uzupełniające repertuar chóru szkolnego (PL), 1952/1953 

Autor pieśni Tytuł pieśni

T. Sygietyński Pieśń o planie sześcioletnim

W. Laski Pieśń o sześcioletnim planie

J. Maklakiewicz Budujemy polską wieś

W. Biełyj Pieśń obrońców pokoju

A. Suzin Pieśń robotników polskich

Pieśni ludowe oprac. H. Swolkień Kołysanka

Pieśni ludowe oprac. W. Lachman Kiedym jechał

Źródło: Instrukcja Programowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 
1952/1953, Ministerstwo Oświaty, PZWS, Warszawa 1952.

Tabela 3. Katalog obowiązkowych uroczystości szkolnych (PL), 1953

Miesiąc Dzień Nazwa święta 

Październik

1 Święto narodowe Chin

2 Międzynarodowe Święto Pokoju

7 Święto narodowe NRD

12 Dzień Wojska Polskiego

12 Dziesięciolecie bitwy pod Lenino

14 180. rocznica utworzenia KEN

8 X–7 XI Miesiąc Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

Listopad

1 60. rocznica śmierci Jana Matejki

7 36. rocznica rewolucji październikowej

10 Międzynarodowy Dzień Młodzieży

29 Święto wyzwolenia Albanii

Grudzień

4 Święto Górnika

15 Rocznica powstania PZPR

24 155. rocznica urodzin Adama Mickiewicza

30 Święto narodowe Rumunii

Styczeń

1 Dziesięciolecie powstania KRN

15 35. rocznica zamordowania Róży Luksemburg i Karla Liebknechta

17 Rocznica wyzwolenia Warszawy

21 30. rocznica zgonu Włodzimierza Lenina

Luty
21 Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Systemowi Kolonialnemu

23 Święto Armii Radzieckiej
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Miesiąc Dzień Nazwa święta 

Marzec

5 Rocznica zgonu Józefa Stalina

8 Międzynarodowy Dzień Kobiet

18 Rocznica Powstania Komuny Paryskiej

21–28 Światowy Tydzień Młodzieży

23 Rocznica zgonu Juliana Marchlewskiego

28 Rocznica śmierci Karola Świerczewskiego

Kwiecień

4 Święto narodowe Węgier

18 Urodziny Bolesława Bieruta

19 Rocznica powstania w getcie warszawskim

Maj

1 Święto Pracy

9 Święto narodowe Czechosłowacji

1–8 Dni Oświaty, Książki i Prasy

9 Dzień Zwycięstwa 

Czerwiec

1 Międzynarodowy Dzień Dziecka

7 Rocznica śmierci Iwana Miczurina

22 Święto kultury fizycznej

29 Święto morza

Lipiec

5 20 rocznica śmierci Marii Curie-Skłodowskiej

6
Rocznica podpisania polsko-niemieckiego układu o granicy na Odrze 
i Nysie

20 Rocznica śmierci Feliksa Dzierżyńskiego

22 10-lecie PKWN

22 Zjednoczenie organizacji młodzieżowych

Sierpień 23 Święto odrodzonego Lotnictwa Polskiego

Wrzesień
1 Początek roku szkolnego

9 Święto narodowe Bułgarii

Źródło: Okólnik z 15 września 1953 r. w sprawie rocznic i uroczystości w roku szkolnym 1953/1954, 
Dz.Urz. Ministerstwa Oświaty 1953, nr 13, poz. 108 [w:] S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata pol
ska 1949–1956, cz. 2, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 2000, cz. 2, s. 124–125.

Wydarzenia roku 1956 nieco spowolniły przebudowę treści programowych, 
zmierzając do częściowego ich odpolitycznienia. Jednakże w dwa lata później 
znów powróciły dawne idee i dyskusje nad koniecznością zmian i reform eduka-
cyjnych. Czytanki dla klasy II z tego okresu promowały obraz przemian społecz-
nych, migracji ludności wiejskiej do miast, jej pracy w fabrykach, zakwaterowa-
nie na osiedlach robotniczych. Zawierały wizje rosnących budynków i chwaliły 
wydajność pracy robotników: „Szybko biegnie przez nowe osiedle. Omija stosy 
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czerwonych cegieł. Przeskakuje przez belki. Oho, ten nowy dom znowu urósł 
od wczoraj o całe piętro!”432. Pochwała pracy rolników, robotników i sojuszu mię-
dzy nimi ujęta była także w wierszach. 

Dożynki, dożynki,
wieniec dożynkowy.
Obrodziło zboże 
i będzie chleb nowy.
Będzie chlebek z żyta, 
bułeczki z pszenicy. 
Dożynkowy wieniec
Niosą przodownicy433. 

Ludzie, migrując ze wsi do miast, przynosili z sobą swoje zwyczaje, często ma-
jące podłoże religijne, które potem zeświecczone znajdowały miejsce w podręcz-
nikach. Tak było z religijnym świętem Zesłania Ducha Świętego, które pierwotnie 
Kościół przejął, wypierając pogańskie wierzenia związane z Sobótkami, a następ-
nie państwo, odwołując się do obrzędowości pozareligijnej, kultywowało jako po-
witanie wiosny, zwyczaj „kurka” i noszenia „gaika-maika” oraz włączało do treści 
edukacyjnych klas młodszych. 

Promocja zawodów robotniczych i pracy stanowiła znaczną część treści 
edukacyjnych.

Chleb w piekarni piecze piekarz. 
Kiedy chleb masz, nie narzekasz.
Pomyśl tylko, ile chleba
Co dzień wszystkim nam potrzeba434.

Spójrz na Jasia traktorzystę!
Jaka dziarska mina!
Chłopak śmieje się wesoło,
Bo orkę zaczyna. 
(...)
Przez spółdzielcze jedzie pola,
Przez góry i doły.
A z uciechy tańczą wróble 
Na strzesze stodoły435.

432 Z. Parnowski, Z. Latałowa, N. Kuczyńska, Czytanki dla klasy II, PZWSz, Warszawa 1958, s. 11.
433 Ibid., s. 17. 
434 Ibid., s. 93. 
435 Ibid., s. 20. 
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Wiersze takie wzbogacane były odpowiednimi ilustracjami pokazującymi trud 
ludzkiej pracy436 (ilustracja 43).

Ilustracja 43. Trud pracy ludzkiej (PL), 1958
Źródło: Z. Parnowski, Z. Latałowa, N. Ku-
czyńska, Czytanki dla klasy II, PZWSz, War-
szawa 1958, s. 94.

Podręcznik opisywał otaczającą dzieci rzeczywistość, idealizując ją na potrzeby 
polityki państwa. „Cała druga klasa z pegeeru «Brzozówka» jedzie do Warszawy. 
Tę wycieczkę kierownik pegeeru obiecał dzieciom jeszcze w lecie”437.

Wizja szczęśliwych Polaków w dostatniej i bogatej Polsce miała zapewnić mo-
tywację do pracy i działań na rzecz rozwijania socjalizmu. 

Wspaniałe są inne kraje,
najmilsza sercu ojczyzna.
Piękna jest polska ziemia.
Piękna, bogata i żyzna. 
Traktory idą polami,
Kłosami pole zakwita –
We młynach śnieży się mąka
I chleba mamy do syta.
Słońce nad miastem fabrycznym,
Tętniących maszyn tysiące,
Miliony rąk robotniczych.
Praca radosna jak słońce438.

436 Ibid., s. 94. 
437 Ibid., s. 25. 
438 Ibid., s. 264–265. 
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Dobrotliwość państwa i jego opiekuńcza funkcja były wpajane, jak widać, 
od pierwszych lat szkolnych. „Przeprowadzka, przeprowadzka na nowe mieszka-
nie! Właśnie wczoraj tatuś Jacka dostał przydział na nie. (...) A Jacek wiesza w sie-
ni kartkę, by każdy, kto przechodzi, widział: Tu mieszka murarz Żak z rodziną, 
co na mieszkanie dostał przydział”439. 

Życiorysy ludzi, w tym również uczniów, pisano wedle haseł PRL-u z koniecz-
ną pointą o wartości pracy i pokoju. 

Urodził się w tym roku, gdy most wybudowano. Woziła go mama do żłobka z Warszawy 
na Pragę wprost przez most Poniatowskiego, przez pierwszy warszawski most. (...) Ale 
prędzej od Janka rosła wielka Warszawa. (...) szedł do przedszkola nad Wisłę piękną 
Trasą W-Z. (...) 

Wystrzeliły w niebo domy piękne jak sen, domy na Marszałkowskiej, w dzielnicy 
MDM. (...) Piękna cała Warszawa! Piękna praca i pokój440.

Nawet w szkolnych żartach pojawiało się pragnienie uczestniczenia w wielkiej 
budowie socjalistycznego państwa (ilustracja 44)441.

Ilustracja 44. Hasła PRL-u na szkolnych 
ilustracjach, klasa III (PL), 1958
Źródło: St. Aleksandrzak, M. Kałbar-
czykowa, Z. Przyrowski, Czytanki dla 
kl. III, PZWS, Warszawa 1958, s. 36.

Zazwyczaj po latach wojennych burz ludzie opiewali pracę i pokój. W polskich 
podręcznikach praca została podporządkowana ideologii komunistycznej i in-
doktrynacji w edukacji. We wszelkich tekstach, legendach, opisach narzędzi rolni-
czych czy dziecięcych zabaw praca w wydźwięku ideologicznym była traktowana 

439 Ibid., s. 196–197. 
440 Ibid., s. 27–29. 
441 St. Aleksandrzak, M. Kałbarczykowa, Z. Przyrowski, Czytanki dla kl.  III, PZWS, Warszawa 

1958, s. 36. 
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jako motyw dominujący. „Będzie to miejsce pierwsze w całym kraju, nad inne 
wywyższone. Bo nie łupy wojenne, bo nie skarby królewskie, nie duma wielmoż-
nego księcia podwalinami tego miasta będą, ale praca. Praca prostego człowieka, 
rybaka, który to miejsce pod dom rodzinny obrał i pierwszy je umiłował (...)”442; 
„Nie ten się gnie, co go praca gnie, tylko ten, co go lenistwo i bieda przygina. 
(...) Nie będzie ten chleba jadł, kto ziemi nie urosi potem”443. Fragmenty lektur 
Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Ewy Szelburg-Zarembiny były dobierane 
tak, by nieść pochwałę pracy jako wartości i sposobu budowania dobrobytu so-
cjalistycznej ojczyzny i jej mieszkańców. Każda okazja, nawet Święto Zmarłych, 
służyła przekazywaniu pożądanych politycznie treści: „Nadeszło Święto Umarłych 
i mama zabrała Hanię na cmentarz, na grób dziadka. (...) Idą boczną alejką. Nagle 
mama zatrzymuje się przed jedną z mogił. – To nie tutaj – szepce Hania i przyglą-
da się literom na tabliczce. Hania takich liter nie zna, ale mama potrafi je odczytać: 
«Iwan Pietrow, żołnierz Armii Radzieckiej»”444. Przyjaźń polsko-radziecka pro-
mowana była w podręcznikach także w odniesieniu do bliskich dzieciom sytuacji 
szkolnych. Opowiadanie Przyjaciele zamieszczone w Czytankach dla kl. II mówiło 
o polskiej dziewczynce, która trafiła do szkoły w Rosji i oczywiście zaraz znalazła 
tam przyjaciół i opiekę nauczycieli. 

Kult żołnierza przewijał się przez cały rok szkolny. Służby mundurowe pomagały 
wszystkim i we wszystkim, stały na straży granic i porządku, współpracowały z ro-
botnikami, rolnikami, dyrektorami fabryk, nauczycielami, pomagały dzieciom – tak 
jak w opowiadaniu Kapral z naszej strażnicy lub w wierszu pod tytułem Warszawa. 

Tę Warszawę zdobyli żołnierze,
a budują ją robotnicy. 
Wybudują ją piękną i dużą
Wspólną pracą, w codziennym trudzie.
Niech jej domy dobrze nam służą,
Niech w niej żyją szczęśliwi ludzie445.

Praca społeczna była miernikiem człowieczeństwa i jedną z form promowania 
samej pracy jako nadrzędnej wartości. 

W ramach promowania przyjaźni międzynarodowej pojawiały się opowieści 
związane z kulturą chińską, których bohaterami były chińskie dzieci – Siao Lin 
w opowieści O pięciu małych pomocnikach lub Su-Lin w opowieści O chińskim 
świerszczyku. Jako przyjazne narody wymieniano Greków, Murzynów, Chiń-
czyków i oczywiście Rosjan, dzieci z krajów demokracji ludowych, na przykład 
z NRD, w wierszu zatytułowanym Pozdrowienie od Hansa.

442 Ibid., s. 123. 
443 Ibid., s. 140. 
444 Z. Parnowski, Z. Latałowa, N. Kuczyńska, Czytanki…, s. 69–70. 
445 H. Mortkowicz-Olczakowa, Warszawa [w:] Z. Parnowski, Z. Latałowa, N. Kuczyńska, Czytan

ki…, s. 122.
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Serdecznie pozdrawiam Cię, Bolku,
z mojego brzegu Odry,
a ty mi odpowiedz po polsku
z twojego brzegu: Dzień dobry!

Bo Odra, rzeka błękitna, 
Jest naszą granicą pokoju,
Wiatr tu sztandary wita
i twoją Ojczyznę, i moją446.

Rok 1961 przyniósł znaczącą szkolną reformę, która zakładała intensyfi-
kację oddziaływań ideowych, aktualizację treści nauczania z uwzględnieniem 
postępu technicznego i zintensyfikowanie nauczania w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, ustalenie zgodności między profilami kształcenia 
zawodowego a zapotrzebowaniem w gospodarce oraz doposażenie szkół w nowo-
czesne pomoce naukowe i modernizację metod nauczania. W szkole podstawowej 
zmiany ograniczyły się do modyfikacji programowych w klasach V–VIII. W na-
uczaniu początkowym były to jednak zmiany nieznaczne, choć już wtedy zaczęto 
zdawać sobie sprawę z konieczności przebudowy programowej także tego etapu 
nauczania – jak pisze Maciaszek447, choćby z uwagi na zjawisko przyspieszenia 
rozwoju dzieci. W tym czasie, pod wpływem gwałtownego uprzemysławiania 
kraju, cała energia reformatorska została skierowana do klas starszych, gimna-
zjów i szkół zawodowych. Wprowadzono nowe treści ideologiczne do nauczania 
w liceum. Odciążono programy, likwidując niektóre fakty historyczne i wprowa-
dzając na ich miejsce informacje o ówczesnym PRL i jego związkach ze światem. 
W liceach wprowadzono przysposobienie zawodowe, którego celem było przygo-
towanie uczniów do podjęcia zawodu po ukończeniu szkoły średniej. 

Szkoła w Polsce Ludowej była szkoła laicką. „Jej zadaniem jest wychowy-
wać światłych, wolnych od przesądów, racjonalistycznie myślących obywateli. 
(...) W interesie pomyślnego przebiegu procesu nauczania (...) leży, aby dzieci 
pobierały naukę religii poza szkołą”448. Argumentem na potwierdzenie takich 
decyzji było to, że „nauczanie religii w szkole wprowadza szkodliwy wychowaw-
czo i społecznie podział wśród dzieci, stwarza grunt dla fanatyzmu i nietole-
rancji, przeciwstawia wierzenia religijne prawdom nauki, a przez to utrudnia 
szkole spełnienie jej głównego i podstawowego obowiązku uzbrajania mło-
dzieży we współczesną wiedzę i przygotowanie jej do pracy zawodowej”449. Już 
w 1958 roku Władysław Gomułka głosił: 

446 Z. Parnowski, Z. Latałowa, N. Kuczyńska, Czytanki…, s. 238. 
447 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…
448 VII Plenum KC PZPR, O reformie szkolnictwa podstawowego i średniego, Książka i Wiedza, 

Warszawa 1961, s. 20.
449 Ibid.
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Konstytucja Polski Ludowej oddzieliła Kościół od państwa. (...) Szkoła nasza posia-
da charakter świecki, a nie wyznaniowy. (...) Funkcję gospodarza sprawuje w szkole 
nauczyciel (...), a nie katecheta. (...) Równocześnie państwo ma obowiązek zagwaran-
tować szkoły bez nauczania religii dla dzieci tych rodziców, którzy nie pragną, aby ich 
dzieci uczono w szkole religii. (...) W układzie między państwem a Kościołem z grud-
nia 1956 r. ani w żadnym innym nie ma nawet wzmianki o zawieszeniu emblematów 
religijnych w szkołach, o zbiorowym odmawianiu modlitwy przez uczniów lub o speł-
nianiu przez młodzież praktyk religijnych pod opieką szkoły450. 

Dążenia do zaistnienia emblematów religijnych w szkołach i możliwości od-
mawiania modlitwy były źródłem walk między Kościołem a władzą ludową. 
Działania Kościoła, często nielegalne, za to społecznie oczekiwane (przynajmniej 
w niektórych grupach społecznych i zawodowych), stały się symbolem wolności 
i jedności narodowej. W odniesieniu do zwalczania oznak religijności Gomułka 
twierdził: 

Chcemy i będziemy je usuwać, ale przede wszystkim w trybie walki ideologicznej i po-
litycznej podnoszącej społeczną świadomość. Problemu likwidacji religii w szkole nie 
będziemy rozwiązywać drogą administracyjną. (...) Trzeba bowiem rozpatrzyć, jakie 
formy pracy ideologicznej, wychowawczej będą najlepsze, najbardziej skuteczne, aby 
religię krok za krokiem wypierać ze szkoły przez wypieranie jej ze świadomości451.

W programach nauczania w szkole podstawowej wydanych w 1963 roku jako 
ogólne cele nauczania wskazywano: 

wszechstronny rozwój uczniów i wychowanie ich na świadomych i twórczych obywate-
li PRL, w szczególności zaś zaszczepienie socjalistycznej moralności i socjalistycznych 
zasad współżycia społecznego, miłości Ojczyzny i poczucia internacjonalistycznego, 
przekonanie o wyższości ustroju socjalistycznego nad ustrojem kapitalistycznym oraz 
przygotowanie do czynnego udziału w gospodarce i kulturze, zaszczepienie zamiło-
wania i szacunku do pracy, ukształtowanie i rozwinięcie dyscypliny i poszanowania 
mienia społecznego452. 

Przedłużenie nauki w szkole podstawowej do ośmiu lat pozwoliło na wpro-
wadzenie i poszerzenie materiału nauczania w zakresie nauk matematyczno-
-przyrodniczych, znajomości języka obcego, problematyki społeczno-politycznej 
Polski i świata, historii współczesnej i geografii453. Celem nauczania początkowego 

450 W. Gomułka, Przemówienie I Sekretarza KC PZPR [w:] Życie dyktuje reformy, Iskry, Warszawa 
1958, s. 24, 25, 27.

451 Ibid., s. 68–69.
452 Raport o stanie oświaty w PRL, Komitet Ekspertów, PWN, Warszawa 1973, s. 120.
453 Sprawozdanie na XXVII Międzynarodową Konferencje Oświatową BIE – UNESCO w Gene-

wie, Ministerstwo Oświaty, lipiec 1967, s. 10–11.
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trwającego cztery lata szkolne było przygotowanie ucznia do systematycznego 
uczenia się. Cele nauczania wczesnoszkolnego obejmowały między innymi:

 – wzbudzanie zamiłowania do wiedzy, dążność do poznawania prawdy i dociekania 
tajemnic przyrody, negatywny stosunek do zabobonów i przesądów,

 – kształtowanie podstawowych nawyków społecznego współżycia, poprawnego zacho-
wania wobec rówieśników, osób starszych,

 – budzenie aktywności w rozwijaniu myślenia,
 – uczenie szacunku dla własnej i cudzej pracy oraz ludzi pracy, poszanowania mienia,
 – kształtowanie cech charakteru – dokładność, systematyczność, wytrwałość, zdyscy-
plinowanie, samodzielność działania i kontrolowania własnej pracy,

 – podejmowanie wspólnych zadań i sumienne ich wykonywanie,
 – dążenie do wytwarzania atmosfery życzliwości, uczynności, koleżeństwa,
 – wdrażanie do prawdomówności, gotowości przychodzenia z pomocą słabszym i po-
krzywdzonym, uwrażliwianie na cierpienia i krzywdę,

 – budzenie uczuć miłości do Polski Ludowej, uczucia braterstwa wobec wszystkich lu-
dzi walczących o pokój, sprawiedliwość i postęp społeczny w świecie, 

 – rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez krzewienie umiłowania do stron rodzin-
nych, regionu, środowiska i ojczyzny,

 – budzenie zainteresowania przeszłością i teraźniejszością kraju oraz szacunku dla bo-
jowników o wolność i pomyślność naszej ojczyzny,

 – wyrabianie wrażliwości na piękno w przyrodzie i w twórczości człowieka454.

W tym czasie w zakresie treści nauczania w szkole podstawowej nie poczy-
niono większych zmian programowych. Komitet Ekspertów podkreślił niewspół-
mierne obciążenia uczniów w klasach V–VII w stosunku do bardzo łatwych treści 
kształcenia w klasach I–IV. Jak pisze Czesław Banach: 

Nowy program wnosi wiele nowego do procesu nauczania. Zaleca prowadzenie zajęć 
wiązanych. Na tej samej lekcji nauki czytania prowadzi się np. zajęcia z wychowania 
plastycznego czy muzycznego. Duży nacisk kładzie się na praktyczne działanie, które 
winno rozwijać intelekt uczniów, budzenie ich aktywności, na rozwój mowy dziecka 
i wzbogacenie jego słownika455.

W wyniku reformy programowej zniesiono nauczanie historii w klasie IV jako 
odrębny przedmiot, włączając jego materiał do programu języka polskiego. 

Koniec lat sześćdziesiątych przyniósł dyskusję na temat modernizacji podręcz-
ników szkolnych. Zwracano uwagę na konieczność aktualizacji treści nauczania, 
włączenia do podręczników najnowszych osiągnięć nauki i techniki, wykreślenie 

454 J. Parafiniuk-Soińska, Przemiany w polskich programach…, s. 32–33.
455 Cz. Banach, Podstawowe założenia organizacyjne i programowe szkolnictwa podstawowego. Re

gion krakowski w przededniu wprowadzenia 8letniej szkoły podstawowej, Wydział Propagandy KW 
PZPR w Krakowie, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne w Krakowie, 1965, s. 12.
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treści zdezaktualizowanych, jak również unowocześnienie formy pisania tekstów. 
Za przykład dawano podręczniki, które: 

zaczynają zatracać dawny sprawozdawczo-encyklopedyczny charakter z nagroma-
dzeniem licznych suchych faktów do zapamiętywania. Pisane są swobodniej, bardziej 
żywo, odsłaniają problemy wymagające od uczniów pracy myślowej, ujmują wiedzę 
bardziej dynamicznie, dając pojęcie o jej rozwoju, wprowadzając momenty mogące 
być przedmiotem szczególnych zainteresowań uczniów. Podręcznik zbliżać się zaczy-
na do popularnej książki naukowej, opartej na wielkiej wiedzy, sprawnym rozkładzie 
materiału, logice wywodów, barwności języka, świetnej nieraz oprawie graficznej456. 

Falski ubolewał jednak, że ówczesne przygotowania do reformy podręczniko-
wej nie weszły jeszcze na drogę szeroko zakrojonej wizji zmian. 

U schyłku lat sześćdziesiątych w podręcznikach nadal obecne były informacje 
o wszechstronnej pomocy państwa i jego służb – żołnierzy, strażaków, saperów etc. 
Podkreślano opiekuńczy charakter Polski Ludowej i wagę zawodów robotniczych. 

Jak państwo ludowe dba o zdrowie swoich obywateli? (...) Napisz skrót następujących 
nazw: Polska Partia Robotnicza, Krajowa Rada Narodowa, Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza (...). W naszym osiedlu utworzono spółdzielnię usługową, w której pracują 
różni rzemieślnicy. Jest zdun, blacharz, hydraulik, stolarz, szklarz, masarz, elektrotech-
nik. (...) Harcerze służą naszej Ludowej Ojczyźnie. Ja też będę jej służył457.

Podręczniki czyniły liczne odniesienia do społecznej rzeczywistości i zapozna-
wały uczniów z instytucjami państwowymi, ich funkcją i przywódcami państwa. 

 – Tutaj mieści się Komitet Centralny naszej Partii.
 – PZPR – powiedział Wojtek Michalski. (...)
 – Tutaj pracują – wyjaśniał dalej wychowawca – członkowie partii, wybrani przez to-
warzyszy z całej Polski do najwyższych władz partyjnych.

 – Władysław Gomułka też? 
 – Oczywiście, Władysław Gomułka jest przecież pierwszym sekretarzem Komitetu 
Centralnego PZPR.

Proszę pana – odezwał się Franek – mój wujek zna Władysława Gomułkę. Pracowali 
potajemnie w czasie wojny458.

Rok 1970 przyniósł krytyczną analizę lektur szkolnych w klasach początko-
wych I–IV. 

456 M. Falski, Fragmenty prac z zakresu oświaty…, s. 227.
457 St. Aleksandrzak, J. Rytlowa, Z. Przyrowski, W naszej gromadzie. Podręcznik do nauki j. pol

skiego dla kl. III, PZWS, Warszawa 1966, s. 94, 146, 155, 191, 274.
458 Ibid., s. 246.



204 Edukacja w Polsce w procesie przemian

W rezultacie zaproponowano wprowadzenie pozycji nowych, o współczesnej tematy-
ce, dużych wartościach ideowych i artystycznych, ściślejszą korelację lektur z odpo-
wiednimi hasłami programu nauczania, podział na lekturę obowiązkową i uzupełnia-
jącą. (...) We wszystkich wznawianych „wypisach” dla szkoły podstawowej dokonano 
istotnych zmian w doborze „czytanek”, mając na względzie wzmocnienie walorów 
ideowo-wychowawczych i artystycznych wprowadzanych tekstów459.

Podczas VII Plenum KC PZPR w 1972 roku zadawano sobie pytanie: 

Na jakich treściach zamierzamy kształtować postawy młodego pokolenia, aby mogło 
ono wnosić twórczy wkład w nowy etap rozwoju naszego kraju? (...) W propozycjach 
dotyczących nowego modelu szkoły centralnym problemem staje się treść kształcenia, 
a w szczególności taki jej dobór, który zapewnia realizację socjalistycznego wychowa-
nia oraz kształtowanie odpowiedniej świadomości politycznej w klasowym ujmowaniu 
zagadnienia współczesnego świata460.

Treści te były już obecne w podręcznikach z lat ubiegłych. Zalecano jednak ich 
dalsze udoskonalanie. 

Falski podkreślał, że „szybki postęp naukowo-techniczny, podsycany wyści-
giem zbrojeń i napięć międzynarodowych, spowodował (...) znaczną redukcję 
treści humanistycznych. (...) Literatura i poezja zmalały w programach, zniknęła 
z nich nawet dawniejsza elementarna «propedeutyka filozofii», a z hasła «wycho-
wanie przez sztukę» pozostały raczej nikłe ślady”461. Zwrócił on także uwagę na pa-
noszący się w programach szkolnych dogmatyzm na odcinku wychowania i wie-
dzy o rozwoju społecznym, upatrując w nim przyczyny tego, „iż zamiast ideowych 
socjalistów otrzymujemy konformistów, zabiegających o uzyskanie osobistych 
przywilejów dzięki rezygnacji z własnej postawy”462. Szczególną uwagę zwrócono 
na konstrukcję celów nauczania i powiązanie ich z treściami oraz całym proce-
sem dydaktyczno-wychowawczym. „Problematyka celów kształcenia i wychowa-
nia stanowi podstawowe kryterium doboru treści programowych (...) wiedza ma 
służyć kształtowaniu określonych przekonań i poglądów i wyrażać się w odpo-
wiednich zachowaniach”463. W elementarzach pojawiały się więc treści i ilustra-
cje obrazujące najważniejsze wydarzenia, propagujące najważniejsze państwowe 
święta, oddziaływujące zarówno na umysł, jak i na emocje. Praca nadal stanowiła 
podstawowy miernik wartości człowieka. „Pierwszy maja – to święto ludzi pracy. 
(...) Bo i my, jak dorośniemy, będziemy ludźmi pracy. A i teraz nie próżnujemy. Bo 
przecież się uczymy” (ilustracja 45)464. 

459 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 80, 82. 
460 Ibid., s. 152–153. 
461 M. Falski, Fragmenty prac..., s. 513. 
462 Ibid., s. 514. 
463 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 166. 
464 M. Falski, Elementarz, WSiP, Warszawa 2003, reprint elementarza z roku 1971, s. 162.
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Ilustracja 45. Święto Pracy, Marian Falski, Elementarz (PL), 1971
Źródło: M. Falski, Elementarz, WSiP, Warszawa 2003, reprint elementarza z roku 1971, s. 162.

Falski zawracał uwagę na niedostosowanie podręczników szkolnych do zmian, 
jakie zachodziły w ówczesnej rzeczywistości, twierdząc, że: 

pogrążone – przynajmniej na poziomie podstawowym i średnim – w zmurszałej tra-
dycji, niedostosowane ani do zainteresowań i potrzeb rozwojowych młodzieży, ani 
do tempa i charakteru współczesnych osiągnięć naukowych, wymagają zasadniczego 
przekształcenia. (...) Od podręcznika więc przede wszystkim i powiązania go z innymi 
uzupełniającymi informacjami rozpocząć należy reformę nauczania. Wchodzi tu w grę 
również cała problematyka dotycząca przejścia od encyklopedyzmu do nauczania 
problemowego i uzdolnienia uczniów do samodzielnych studiów, otwierających drogę 
do uczenia się permanentnego465. 

Raport Komitetu Ekspertów w roku 1973, określając zadania oświaty, wskazy-
wał konieczność 

wiązania postępu ekonomicznego i technicznego ze wzrostem dobrobytu powszechne-
go i polepszeniem warunków życia mas, a wiec łączenia zadań produkcyjnych z potrze-
bami konsumpcji i nakładów inwestycyjnych z nakładami na świadczenia społeczne. 
(....) W nowych warunkach większe znaczenie zyskują (...) raczej proste i powszednie 
«cnoty pozytywistyczne», wyrażające się w uczciwej pracy i odpowiedzialnej aktywnoś-
ci społecznej, w dobrym wykształceniu i w ambicjach doskonalenia własnego poży-
tecznego działania466. 

Raport ten przyniósł krytykę programów nauczania, wykazując zbyt duże ob-
ciążanie uczniów wiedzą faktograficzną, brak dostatecznej troski o rozwój myśle-
nia i aktywnego uczenia się, obecność niemal wyłącznie tradycyjnego kształcenia 
jednostronnego z nauczaniem podającym, wymagającym pamięciowego opano-
wania dużej ilości wiedzy encyklopedycznej, niezgodność programów nauczania 

465 M. Falski, Fragmenty prac…, s. 513. 
466 Raport o stanie oświaty w PRL, Komitet Ekspertów, PWN, Warszawa 1973, s. 76.
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z podręcznikami oraz wykazywał brak podręczników i przewodników metodycz-
nych dla nauczycieli. Postulowano, by treści nauczania oprzeć na metodach na-
uczania czynnościowego, problemowego i poszukującego, dostosować je do po-
trzeb gospodarki, zaktualizować i odencyklopedyzować. Propozycje te nie zostały 
w ówczesnym czasie w pełni wdrożone, aczkolwiek raport miał znaczny wpływ 
na kształtowanie się wizji nowoczesnej edukacji467. 

Edukacja na poziomie wychowania przedszkolnego do roku 1973 nie była za-
dowalająca i w zasadzie nie różniła się od wychowania domowego. W przedszko-
lach zbyt duży nacisk kładło się na wychowanie zdrowotne i fizyczne, pomijając 
rozwój intelektualny dzieci, który oparty był głównie na zaspokajaniu ich natural-
nej ciekawości i rozwijaniu spontanicznej aktywności myślowej. Główną metodę 
wychowawczą na poziomie przedszkola stanowił naturalizm pedagogiczny, które-
go zasadą było nieingerowanie w naturalny rozwój dziecka, a jedynie umożliwia-
nie mu „wyrażania siebie”468. W programach nauczania początkowego dla szkoły 
dziesięcioletniej, w klasach I–III specjaliści wchodzący w skład zespołu progra-
mowego szczególną uwagę zwrócili na integrację treści kształcenia i wychowania, 
która w myśl zasady nauczania wychowującego miała mieć charakter czynnościo-
wy, polegający na łącznej realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych w pro-
cesie wielostronnego nauczania469. 

Rok 1975 był okresem eksperymentowania z nową metodą nauczania wycho-
wującego, którego idea polegała na powiązaniu nauczania, kształcenia i wychowa-
nia z procesami uczenia się, samokształcenia i samowychowania. W młodszym 
wieku szkolnym wprowadzono zasadę optymalizacji procesu dydaktyczno- 
-wychowawczego, co oznaczało zwiększenie obciążeń dydaktycznych i postawie-
nie „zwiększonych – w stosunku do obecnych – wymagań programowych. (...) Za-
kładając upowszechnienie wychowania przedszkolnego, zmierza się w najstarszej 
grupie dzieci sześcioletnich do zapoczątkowania nauki czytania, pisania oraz na-
uczania matematyki”470. Planowano zwiększenie w klasach I–III liczby godzin lek-
cyjnych z 18 do 24 tygodniowo. W ramach całego cyklu nauczania początkowego 
wyróżniono dwa etapy. Zajęcia przedszkolne dla sześciolatków oraz w klasie I sta-
nowiły pierwszy etap wprowadzający, w którym przeważało nauczanie globalne, 
bez wyróżniania przedmiotów nauczania471. Drugi etap systematyzował nauczanie 
i obejmował klasy II i III. Wprowadzał nauczenie przedmiotowe: język polski, ma-
tematykę, muzykę, plastykę, technikę i pracę, kulturę fizyczną oraz środowisko 
społeczno-przyrodnicze, które było nowym przedmiotem nauczanym na pozio-
mie nauczania początkowego. Obejmowało ono treści przyrodnicze, geograficzne, 
społeczne, dotyczyło bliskiego uczniowi otoczenia, zapoznawało z koniecznością 

467 S. Sławiński, Reforma szkolna…, s. 73–75.
468 Raport o stanie oświaty w PRL, Komitet Ekspertów, PWN, Warszawa 1973, s. 116.
469 A. Gajdzica, Zmiany w systemie kształcenia…, s. 481. 
470 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 122. 
471 M. Cackowska, Nauczanie początkowe w polskim systemie szkolnym 1976–1990, UMCS, Lublin 

1991, s. 26–32.
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ochrony przyrody etc. Na wszystkich poziomach edukacyjnych zwiększono liczbę 
godzin wychowania fizycznego. Nowości techniczne, motoryzacja, popularność 
telewizji obecne były w podręcznikach nie tylko w tekstach czytanek, ale także 
na ilustracjach (ilustracja 46).

Ilustracja 46. Nowości techniczne, klasa I (PL), 1975
Źródło: I. Słońska, Pierwsza czytanka, WSiP, Warszawa 1975, s. 18, 46, 144.

Wzorem lat ubiegłych promowano przyjaźń między narodami (najczęściej 
w nawiązaniu do Dnia Dziecka), prace społeczne, pomaganie innym w ramach 
działania drużyn zuchowych, harcerskich i koleżeńskich, wszechstronną pomoc 
służb społecznych – milicji, żołnierzy, leśników etc. (ilustracja 47)472.

Ilustracja 47. Przyjaźń między narodami, 
klasa I (PL), 1975
Źródło: I. Słońska, Pierwsza czytanka, WSiP, 
Warszawa 1975.

472 Ibid., s. 19, 39, 78, 100, 130, 166.
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W roku 1977, podczas Ogólnopolskiego Kongresu Pedagogicznego Nauczy-
cieli, sprecyzowano najważniejsze problemy związane z reformą systemu eduka-
cji narodowej oraz podjęto dyskusję nad programami i podręcznikami szkolny-
mi. Podręczniki i programy do nauczania początkowego oceniono pozytywnie, 
choć zapowiedziano ciągłe ich udoskonalanie473. Reforma szkolna rozpoczęta 
w roku 1978 radykalnie zmieniła system kształcenia wczesnoszkolnego i podejś-
cie do nauczania w pierwszych latach nauki. Akceleracja rozwoju dzieci wymogła 
na procesie nauczania jego intensyfikację, „podniesienie wymagań stawianych 
dzieciom oraz stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju 
ich osobowości”474. Jak pisze Maria Cackowska475, jako pierwszoplanowe ustano-
wiono cele kształcące związane z kształtowaniem sprawności umysłowych i prak-
tycznych oraz cele wychowawcze kształtujące postawy moralno-społeczne ucz-
niów. Cele poznawcze znalazły się na drugim planie, jako środek służący realizacji 
celów pierwszoplanowych. Głównymi celami kształcenia476, oprócz celów ściśle 
związanych z dydaktyką, nadal w tym czasie były niezmienne: wpajanie ideałów 
humanizmu socjalistycznego, rozwijanie wrażliwości społeczno-moralnej i este-
tycznej uczniów; racjonalne i emocjonalne wiązanie uczniów z ojczyzną, z krajami 
wspólnoty socjalistycznej i ideą pokojowego współistnienia i współpracy między 
narodami; wdrażanie uczniów do skutecznego działania i samokształcenia.

Takie ogólne założenia służyć miały temu, by uczeń umiał: 

aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy, szkoły oraz, na miarę swoich moż-
liwości, w pracy innych grup społecznych w najbliższym środowisku; właściwie oce-
niać postępowanie własne, kolegów i innych osób; być przeświadczonym, że praca jest 
obowiązkiem każdego człowieka i że każdy rodzaj pracy jest godny poszanowania; (...) 
wykazywać chęć poszerzenia swych wiadomości o świecie; (...) wykazywać skłonność 
do poszukiwania i dostrzegania piękna w przyrodzie i działalności człowieka477.

Analizując treści nauczania i tematykę proponowaną w Programie nauczania 
początkowego. Klasy I–III, można było zauważyć przesunięcie treści ideologicznych 
do przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze. Na lekcjach języka polskiego 
elementy ideologiczne pojawiały się sporadycznie, choć oczywiście były obecne. 
„Celem nauczania języka polskiego w klasach początkowych jest przyczynianie się 
do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów przez kształtowanie pożądanych 
postaw społeczno-moralnych, uzyskanie określonych umiejętności umożliwiają-
cych posługiwanie się poprawnym językiem ojczystym, zdobycie elementarnego 

473 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 144–145. 
474 Skuteczność nauczania początkowego w Polsce 1976–1990, red. M. Cackowska, UMCS, Lublin 

1991, s. 7.
475 Ibid., s. 7–8. 
476 Program Nauczania Początkowego. Klasy I–III, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Instytut 

Programów Szkolnych, WSiP, Warszawa 1979, s. 4. 
477 Ibid.
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zakresu wiedzy rzeczowej oraz wyrabianie wrażliwości estetycznej i wyobraźni”478. 
Program ten zostawił jednak nauczycielom dużą swobodę w doborze treści naucza-
nia i materiału „potrzebnego do realizacji sprawności językowych i kształtowania 
odpowiednich postaw społeczno-moralnych” (tabela 4)479.

Tabela 4. Treści merytoryczne Programu nauczania początkowego, klasy I–III (PL), 1979

KLASA I 

Przedmiot analiz Zapisy programu nauczania

TE
M

AT
YK

A

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 u
cz

eń
 i 

ko
le

ga

• Prawa i obowiązki pierwszoklasisty
• Dbałość o ład, porządek i estetykę izby lekcyjnej
• Poszanowanie sprzętów i pomocy naukowych
• Troska o wspólną własność
• Poszanowanie własności osobistej
• Podział obowiązków w klasie. Dyżurni klasowi
• Właściwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
• Koleżeńskość, wzajemna pomoc i życzliwość podczas nauki i zabawy
• Odpowiedzialność za dobre imię szkoły
• Patron szkoły
• Godna postawa na koloniach letnich
• Przygotowanie do samokształcenia i umiejętności korzystania ze środków 

upowszechniania informacji

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 
cz

ło
ne

k 
ro

dz
in

y • Dom rodzinny. Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie
• Miłość do rodziców i członków rodziny, szacunek dla dziadków, opieka nad nimi
• Różne sposoby wyrażania wdzięczności, miłości, przywiązania
• Własny wkład w organizowanie świąt rodzinnych
• Utrzymanie porządku i ładu w swoim pokoju lub innym miejscu pracy
• Współudział w organizowaniu czynnego wypoczynku

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 c
zł

on
ek

 n
ar

od
u 

i s
po

łe
cz

no
śc

i o
gó

ln
ol

ud
zk

ie
j • Polska Rzeczpospolita Ludowa – nasza Ojczyzna

• Godło i flaga państwowa
• Podniosły charakter hymnu narodowego
• Warszawa – stolica Polski, pomniki Warszawy, Zamek Królewski, Starówka i inne
• Warszawa w piosenkach, utworach literackich, filmowych i teatralnych, 

na obrazach i fotografiach
• Aktywny udział w uroczystościach państwowych: Święto Ludowego Wojska 

Polskiego, Wyzwolenie Warszawy, Dzień Zwycięstwa, Święto Odrodzenia Polski
• Nasza miejscowość – częścią Polski
• Kultura regionalna
• Opowieści związane z naszą miejscowością i okolicą
• Wyzwolenie rodzinnej miejscowości spod okupacji hitlerowskiej
• Hołd bohaterom poległym w obronie Ojczyzny
• Żołnierz polski obrońcą Ojczyzny i przyjacielem dzieci
• Rodzinny krajobraz – jego piękno, przeżycia związane z pierwszym śniegiem, 

radość z nadejścia wiosny, przylotu ptaków etc.
• Nasz wkład w upiększanie środowiska
• Życie i zabawy dzieci w innych krajach i na innych kontynentach
• Święta międzynarodowe: 1 Maja – święto ludzi pracy całego świata, Między-

narodowy Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Dziecka
• Imprezy i wydarzenia międzynarodowe: Wyścig Pokoju, olimpiady sportowe

478 Ibid., s. 11. 
479 Ibid., s. 34. 
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KLASA II

Przedmiot analiz Zapisy programu nauczania

TE
M

AT
YK

A

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 u
cz

eń
 i 

ko
le

ga
• Koleżeńskość, sprawiedliwość w stosunkach koleżeńskich
• Wzajemne zrozumienie, poszanowanie godności ludzkiej, pomoc w różnych 

sytuacjach
• Samorząd klasowy
• Odpowiedzialność za wykonanie powierzonego zadania
• Postawa współgospodarza w klasie
• Poszanowanie wartości społecznej i osobistej
• Praca w drużynie zuchowej
• Aktywny udział w życiu szkoły
• Patron szkoły
• Uczeń klasy II jako członek organizacji szkolnych: PCK, SKO
• Rola bibliotekarza, czasopisma dziecięce
• Wybór audycji radiowych i telewizyjnych na różne tematy

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 c
zł

on
ek

 
ro

dz
in

y

• Obowiązki i przywileje dziecka w rodzinie
• Potrzeba podporządkowania się wymogom życia rodzinnego
• Opiekuńczy stosunek do młodszego rodzeństwa 
• Kultura życia w rodzinie
• Korzystanie ze środków upowszechniania informacji
• Zaangażowanie rodziców i bliskich w prace społeczne na terenie zakładu 

pracy i w środowisku
• Kultura współżycia w najbliższym sąsiedztwie
• Radość z powodu sukcesów zawodowych rodziców i bliskich

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 c
zł

on
ek

 n
ar

od
u 

i s
po

łe
cz

no
śc

i 
og

ól
no

lu
dz

ki
ej

• Moja miejscowość w opowiadaniach i legendach
• Przeszłość mojej miejscowości
• Szacunek dla obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych przodków
• Kultywowanie regionalnych tradycji
• Miejsce pamięci narodowej jako dowód bohaterstwa narodu polskiego w wal-

ce o swoją wolność
• Największe polskie miasta i ich osobliwości, herby niektórych miast
• Legendy i opowiadania związane z Warszawą, Krakowem, Gdańskiem, Pozna-

niem, Gnieznem i innymi
• Polskie rzeki, góry, morze w pieśniach, utworach literackich, obrazkach, foto-

grafiach i filmie
• Uroczystości państwowe i wydarzenia aktualne z życia naszego kraju
• Opowiadania związane z rocznicami i obchodami, na przykład: Dzień Ludowe-

go Wojska Polskiego, wyzwolenie Warszawy, Dzień Zwycięstwa
• Obrazki z życia Ludowego Wojska Polskiego
• Wielcy Polacy, na przykład Mikołaj Kopernik
• Życie i praca ludzi w innych krajach
• Imprezy i wydarzenia międzynarodowe, na przykład olimpiady sportowe, loty 

kosmiczne
• Krajobraz najbliższej okolicy, opisy przyrody
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KLASA III

Przedmiot analiz Zapisy programu nauczania

TE
M

AT
YK

A

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 u
cz

eń
 i 

ko
le

ga
• Koleżeństwo i przyjaźń w warunkach wakacyjnych
• Uczeń klasy III w roli gospodarza lub gościa i wynikające stąd obowiązki 

i przywileje
• Planowanie zadań i podział obowiązków
• Ocena i samoocena wykonania zadań
• Praca społecznie użyteczna na rzecz szkoły 
• Troska o dobre imię drużyny zuchowej, przygotowanie do przejścia w poczet 

harcerzy
• Współorganizowanie imprez, na przykład święto bohatera szkoły
• Obowiązki i uprawnienia członka organizacji szkolnych: PCK, SKO, Spółdzielni 

Uczniowskiej

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 c
zł

o-
ne

k 
ro

dz
in

y

• Dziecko jako aktywny członek rodziny
• Przestrzeganie norm współżycia w rodzinie
• Wdzięczność wobec rodziców przejawiająca się w pamięci o rodzinnych rocz-

nicach i świętach
• Dobre wyniki w nauce źródłem radości rodziców
• Kultywowanie i wzbogacanie dobrych rodzinnych tradycji
• Stosunki dobrosąsiedzkie – uczynność i życzliwość 

D
zi

ec
ko

 ja
ko

 c
zł

on
ek

 n
ar

od
u 

i s
po

łe
cz

no
śc

i 
og

ól
no

lu
dz

ki
ej

• Opowiadania, legendy, obrazy z przeszłości naszej Ojczyzny
• Zabytki historyczne – wybrane przykłady, ochrona zabytków
• Szacunek dla wytworów kultury ludowej
• Dawne pieśni i przysłowia dowodem mądrości przodków i ich wrażliwości 

na piękno
• Sylwetki wielkich Polaków: Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Jan Matejko, 

Stefan Czarniecki, Jan Henryk Dąbrowski, Tadeusz Kościuszko, Ludwik Waryń-
ski, Karol Świerczewski, Stefan Starzyński, Henryk Sucharski

• Odbicie życia ludzi i życia ojczystej przyrody w różnych dziedzinach sztuki
• Twórcy literatury i sztuki dziecięcej polskiej i światowej
• Opowiadania obrazujące bohaterską walkę narodu polskiego z okupantem 

hitlerowskim 
• Spotkania z uczestnikami walk. Stała opieka nad pamiątkami znajdującymi się 

w naszej miejscowości
• Poczucie dumy i godności wynikające z przynależności do narodu polskiego
• Pielęgnowanie języka ojczystego
• Imprezy i wydarzenia międzynarodowe
• Pokój i współpraca między narodami jako podstawowy warunek rozwoju 

naszej Ojczyzny i rozwoju innych krajów, uroczystości państwowe i między-
narodowe

Źródło: Program Nauczania Początkowego. Klasy I–III, Ministerstwo Oświaty i Wychowania 
Instytut Programów Szkolnych, WSiP, Warszawa 1979.

Lektury szkolne uzupełniały bądź ilustrowały przedstawione powyżej hasła 
programowe. W roku 1979 spis proponowanych lektur szkolnych dla nauczania 
początkowego obejmował lektury podane w tabeli 5. 

Zalecano, by w klasie I nauczyciel wybrał z zestawu dla tej klasy trzy książecz-
ki do przeczytania w klasie, trzy do samodzielnego przeczytania przez uczniów 
pod kierunkiem nauczyciela w szkole oraz jedną książeczkę do samodzielnego 
czytania w domu. W klasie II do przeczytania na lekcji przez nauczyciela wybrać 
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należało dwie książeczki, trzy do wspólnego czytania z nauczycielem i również 
trzy książeczki do samodzielnej pracy w domu. W klasie III natomiast nauczyciel 
powinien przeczytać w klasie tylko jedną książeczkę, uczniowie pod jego kierun-
kiem powinni przeczytać ich trzy, a w domu samodzielnie pięć (tabela 5).

Tabela 5. Zestaw lektur dla klas I–III szkoły podstawowej, 1979

Klasa Autor Tytuł

Klasa I
Lektura podstawowa 
i uzupełniająca

A. Bahdaj Pilot i ja

W. Bełza (adaptacja M. Siemińskiego) Kto ty jesteś? Polak mały

W. Broniewski Dla dzieci

J. Brzechwa Brzechwa dzieciom

J. Duszyńska Cudaczek Wyśmiewaczek

J. Grabowski Czarna owieczka

H. Januszewska Kopciuszek (według Perraulta)

Cz. Janczarski Jak Wojtek został strażakiem

M. Jaworczakowa Jacek, Wacek i Pankracek

T. Kubiak Kto nocą pracuje

M. Konopnicka Co słonko widziało, Na jagody

M. Kownacka
Plastusiowy pamiętnik, Kukuryku 
na ręczniku

J. Papuzińska Nasza mama czarodziejka

J. Porazińska Psotki i śmieszki

E. Szelburg-Zarembina Najmilsi

J. Tuwim Wiersze dla dzieci

Klasa II
Lektura podstawowa 
i uzupełniająca

J.Ch. Andersen Dziecię elfów

A.Cz. Centkiewiczowie Zaczarowana zagroda

J. Grabowski Puc, Bursztyn i goście

J. Guro Wakacyjna przygoda

M. Krüger Karolcia

G. Knutsson Przygoda Filonka Bezogonka

J. Kryłow Bajki dla dzieci

H. Lofting Doktor Dolittle i jego zwierzęta

S. Michałkow Nie płacz, koziołku

A.A. Milne Kubuś Puchatek lub Wiersze dla Krzysia

Ch. Perrault
Bajki (opracowanie Hanny 
Januszewskiej)

J. Porazińska Szewczyk Dratewka

J. Tuwim Słoń Trąbalski i inne

E. Szelburg-Zarembina Idzie niebo ciemną nocą
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Klasa Autor Tytuł

Klasa III
Lektura podstawowa 
i uzupełniająca

J.Ch. Andersen Baśnie (do wyboru)

J. Broniewska Filip i jego załoga na kółkach

Cz. Centkiewicz Anaruk – chłopiec z Grenlandii

W. Chotomska Dzieci Pana Astronoma

A. Gajdar Czuk i Hek

Z. Hawthorne
Mity greckie (przekład z języka angiel-
skiego K. Tarnowskiej)

M. Jaworczakowa Oto jest Kasia

H. Kostyrko Klechdy domowe

M. Kownacka Kajtkowe przygody

A. Lindgren Dzieci z Bullerbyn

K. Makuszyński Awantura o Basię

R. Pisarski O psie, który jeździł koleją

J. Ratajczak Ziarenka maku

S. Wortman U złotego źródła – zbiór baśni polskich

Źródło: Program Nauczania Początkowego. Klasy I–III, Ministerstwo Oświaty i Wychowania 
Instytut Programów Szkolnych, WSiP, Warszawa 1979,

Jak uzasadniono w programie: 

Wyboru lektur dokonano, uwzględniając wartości artystyczne utworów, przydatność 
tekstów do kształcenia czynności umysłowych i sprawności językowych, realizacji ce-
lów poznawczych, zmierzających do zaznajamiania uczniów z dorobkiem kulturalnym, 
oraz celów wychowawczych związanych z kształtowaniem postaw społecznych i moral-
nych zgodnych z założeniami wychowania socjalistycznego480. 

To były dobre lektury. Uczniowie mogli je czytać sami, bo były łatwe. Uczyły wrażliwo-
ści na krzywdę drugiego człowieka i pokazywały, jak się należy zachować. Dzieci często 
się wzruszały przy czytaniu481. 

Program nauczania środowiska społeczno-przyrodniczego miał przyczyniać 
się do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, jego rozwoju umysłowego 
i moralno-społecznego. „Poznawanie otaczającej rzeczywistości społecznej i przy-
rodniczej (...) stanowi podstawę do kształtowania przekonań, postaw i świato-
poglądu opartego na racjonalnych przesłankach482. 

480 Ibid., s. 32. 
481 Fragment wywiadu z polską nauczycielką edukacji zintegrowanej, grupa wiekowa lat 50+.
482 Program Nauczania Początkowego. Klasy I–III…, s. 67. 
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Zgodnie z nazwą przedmiotu dużo miejsca poświęcano, prócz treści typowo 
przyrodniczych, treściom społecznym i elementom kształtowania postaw obywa-
telskich. Ukazywanie uczniom zróżnicowania i złożoności otaczającego ich świata 
przy równoczesnym wykazywaniu istniejących zależności i związków przyczy-
nowo-skutkowych miało pozwalać na kształtowanie naukowego światopoglądu. 
Proces nauczania rozpoczynał się od omawiania tematów uczniowi najbliższych: 
rodziny, klasy, własnej miejscowości, jej fauny, flory, pomników historii i pamięci, 
aż do spraw odległych, związanych z ogólnymi procesami społecznymi, historycz-
nymi i przyrodniczymi. W niemal każdym z objętych programem działów tema-
tycznych można było znaleźć odniesienia społeczne. I tak na przykład w zakresie 
ochrony przyrody czytamy w programie: 

Trzeba u dzieci wyrobić przekonanie, że stosunek do przyrody jest miarą kultury czło-
wieka. (...) Z treści historycznych program wprowadza głównie zagadnienia kultury ma-
terialnej. (...) Mają na celu wprowadzenie uczniów w atmosferę dawnych czasów, uświa-
domienie procesu przemijania jednych form (np. budownictwa, narzędzi), a powstanie 
nowych, czyli stałego rozwoju. Z faktami związanymi z historią polityczną, z postacia-
mi historycznymi dziecko zetknie się jedynie przy poznawaniu rodzinnej miejscowości 
i najbliższych okolic. Zabytki, pomniki, pamiątki zgromadzone w najbliższym muzeum 
będą wiązały dziecko z przeszłością ziemi, na której wyrosło. (...) Wprowadzenie dziecka 
w środowisko społeczne rozpoczyna się w sposób praktyczny w rodzinie. Szkoła będzie 
następną społecznością, którą dziecko pozna i włączy się w jej mechanizm funkcjonowa-
nia (...). Zrozumie potrzebę organizacji życia społecznego, podziału obowiązków, zarzą-
dzania, podporządkowania się określonej dyscyplinie społecznej, pewne zasady i normy 
życia zbiorowego (regulaminy), potrzebę współ gospodarowania, prawa i obowiązki, po-
trzebę godzenia interesów własnych z interesami ogółu483 (tabela 6). 

Tabela 6. Treści kształcenia – środowisko społeczno-przyrodnicze, klasy I–III (PL), 1979

Dział kształcenia Treści kształcenia przedmiotu – środowisko społeczno-przyrodnicze (1979)

KLASA I

W klasie i w szkole

• Klasa szkolna jako miejsce nauki
• Przybory szkolne, książki, zeszyty. Sposoby ich produkowania
• Zachowanie się w szkole i w klasie
• Pracownicy szkoły. Spotkania z pracownikami szkoły.

Droga do szkoły
• Droga dziecka do szkoły i do domu, bezpieczeństwo na drodze
• Praca służby drogowej nad utrzymaniem odpowiedniego stanu dróg, 

ich oznakowaniem, budowa nowych

483 Ibid., s. 90–91. 
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Dział kształcenia Treści kształcenia przedmiotu – środowisko społeczno-przyrodnicze (1979)

Życie i praca 
w domu

• Rodzina i jej członkowie
• Dawne i dzisiejsze sposoby oświetlenia i ogrzewania mieszkań
• Codzienne obowiązki domowników, obowiązki dziecka
• Praca zawodowa rodziców
• Prowadzenie gospodarstwa domowego, oszczędność i gospodarność
• Plan dnia ucznia, zachowanie proporcji między nauką, pracą, zabawą a snem
• Zwierzęta domowe, odpowiedzialność dziecka za zwierzęta hodowane 

w domu

Rodzinna 
miejscowość

• Charakterystyka środowiska geograficzno-przyrodniczego w najbliższej 
okolicy

• Rodzinne miasto lub wieś: nazwa, adres zamieszkania, domy i ich otoczenie, 
ulice, osobliwości miasta/wsi, najstarsze zabytki i ich historia, Miejsca Pamięci 
Narodowej

• Ludność i jej zajęcia, najważniejsze instytucje
• Placówki służby zdrowia, praca lekarzy i pielęgniarek
• Milicja Obywatelska, praca funkcjonariusza MO, straż pożarna, praca strażaka, 

zapobieganie pożarom
• Podstawowe usługi dla ludności (krawiec, fryzjer, szewc, stolarz, mechanik etc.)
• Ośrodki kulturalne i sportowo-wypoczynkowe
• Przeszłość i perspektywy rozwoju rodzinnej miejscowości
• Ludzie zasłużeni dla rodzinnej miejscowości

KLASA II

W ogrodzie 
warzywnym

• Praca ogrodnika i jej znaczenie. Gospodarstwo ogrodnicze. Mechanizacja 
pracy w nowoczesnych gospodarstwach

• Zbiory i przechowywanie warzyw i owoców w fabryce przetworów

W sadzie
• Praca sadownika
• W fabryce przetworów

Łąka i pastwisko • Wykorzystanie łąk i pastwisk, sianokosy dawniej i dziś

W gospodarstwie 
hodowlanym

• Mechanizacja prac hodowlanych w nowoczesnych gospodarstwach
• Przetwórstwo mleka dawniej i dziś, praca w nowoczesnej mleczarni
• Mechanizacja pracy, podział pracy

W fabryce

• Praca w fabryce na przykładzie zakładu przemysłowego w najbliższej okolicy 
(ew. warsztatów szkolnych)

• Podział pracy, grupy różnych specjalistów, umiejętność współpracy, wytwory 
i ich społeczna przydatność

• Czynniki decydujące o wynikach pracy, kwalifikacje pracowników, rzetelność, 
odpowiedzialność, dyscyplina pracy, nowoczesność urządzeń

• Oszczędność materiałów i dyscyplina pracy
• Ochrona przyrody przed skutkami uprzemysłowienia
• Troska zakładów pracy o zdrowie i wypoczynek pracowników 
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Dział kształcenia Treści kształcenia przedmiotu – środowisko społeczno-przyrodnicze (1979)

Najbliższe okolice

• Różnice w wyglądzie miasta i wsi
• Liczba ludności wsi i miast
• Życie ludzi na wsi i w mieście
• Obowiązki lokatora i obowiązki sąsiada
• Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
• Zasady zachowania się w publicznych środkach transportu, kasowanie biletów
• Budownictwo na wsi i w mieście
• Budownictwo dawniej i dziś
• Na budowie: współpraca różnych specjalistów, urządzenia mechaniczne stoso-

wane w budownictwie, materiały budowlane
• Ludność wsi i miast, zajęcia ludzi na wsi i w mieście, zawody ludzi
• Troska mieszkańców o wygląd miast i wsi, o poprawę warunków życia
• Władze terenowe gminy, dzielnicy
• Gminne szkoły zbiorcze, biblioteki i inne ośrodki kultury, ośrodki zdrowia, 

placówki handlowe i usługowe
• Spotkania z ludźmi zasłużonymi dla okolicy oraz przedstawicielami władzy 

terenowej
• Osobliwości najbliższej okolicy: elementy krajobrazu, charakterystyczne zaję-

cia ludności, zabytki i inne obiekty
• Przeszłość i perspektywy rozwoju okolicy

KLASA III

Na polach 
uprawnych

• Praca rolnika dawniej i dziś. Sezonowa praca w polu
• Narzędzia i maszyny rolnicze dawniej i dziś
• W fabryce traktorów lub innych maszyn rolniczych
• Wytwarzanie chleba (od ziarna do chleba). Poszanowanie chleba
• Mechanizacja prac polowych w nowoczesnych gospodarstwach rolnych PGR, 

spółdzielnie produkcyjne, kółka rolnicze 
• Znaczenie społeczne pracy rolnika

Las jako zespół 
biologiczny

• Praca służby leśnej
• Lasy i zwierzęta leśne polskie i egzotyczne
• Znaczenie lasów w przyrodzie i w gospodarce (drewno – materiał budowlany)

Zbiorniki wodne 
i ich mieszkańcy

• Zanieczyszczanie wód przez człowieka
• Studnie i wodociągi, znaczenie filtrów, oczyszczalnie ścieków komunalnych 

i przemysłowych
• Wykorzystanie energii wód przez człowieka
• Rybołówstwo dawniej i dziś. Praca rybaka
• Sporty wodne, ośrodki wypoczynkowe nad morzem, jeziorami, rzekami

Komunikacja 
(transport 
i łączność)

• Sposoby podróżowania dawniej i dziś
• Różne środki lokomocji
• Komunikacja miejska, transport lokalny na wsi
• Rodzaje dróg – drogi lokalne, drogi międzywojewódzkie i trasy między-

narodowe
• Zakłady naprawcze i stacje benzynowe
• Na dworcu PKS
• Praca kierowcy
• W fabryce samochodów. Współpraca inżynierów, techników i robotników: 

mechanizacja i automatyzacja pracy
• Transport kolejowy. Pociągi pasażerskie i towarowe. Lokomotywy parowe, 

spalinowe i elektryczne. Linie kolejowe, mosty, wiadukty. Na dworcu PKP. Praca 
kolejarzy

• Transport wodny, śródlądowy i morski. Praca marynarzy
• Lotnictwo, praca lotnika, stewardesy, służby naziemnej lotnictwa
• Kultura pasażerów
• Telekomunikacja, telefon, telegraf, radio i telewizja
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Dział kształcenia Treści kształcenia przedmiotu – środowisko społeczno-przyrodnicze (1979)

Polska – nasza 
ojczyzna

• Nasza miejscowość częścią Polski
• Gmina i województwo; najważniejsze miasta, rzeki, zakłady przemysłowe, 

uprawy rolne, obszary leśne, drogi, instytucje i zabytki w gminie i wojewódz-
twie

• Rady narodowe i radni. Spotkanie z przedstawicielem rady narodowej, komi-
tetu PZPR

• Mapa Polski, czytanie mapy; rysunek granic Polski w małej skali, linia brzego-
wa, granica państwa

• Z biegiem Wisły, Odry i Warty (opis krajobrazów)
• Położenie stolicy Polski
• Władze centralne PRL: Sejm, posłowie, Komitet Centralny PZPR
• Warszawa – centrum kultury i nauki oraz ośrodków przemysłowych
• Praca obywateli podstawą rozwoju gospodarczego i kulturalnego kraju
• Podstawowe bogactwa naturalne w Polsce i główne kierunki rozwoju gospo-

darczego kraju
• Praca ludzi związana z warunkami geograficzno-przyrodniczymi 
• Elementy folkloru niektórych regionów kraju
• Dawne stolice Polski. Najstarsze miasta w Polsce
• Na bursztynowym szlaku, jak powstał bursztyn
• Ludowe Wojsko Polskie na straży pokoju i granic naszej ojczyzny
• Pokojowa polityka PRL
• Przykłady przyjaźni i współpracy z krajami socjalistycznymi i innymi krajami 

prowadzącymi pokojową politykę

Źródło: Program Nauczania Początkowego. Klasy I–III, Ministerstwo Oświaty i Wychowania 
Instytut Programów Szkolnych, WSiP, Warszawa 1979.

Przedmiotami wspomagającymi nauczanie języka polskiego i środowiska 
społeczno-przyrodniczego były muzyka i plastyka. „W naszej szkole często cho-
dziliśmy na wycieczki, głównie jeździliśmy do Krakowa, na Wawel, na Rynek, 
do Kościoła Mariackiego. To było ważne w takim uczeniu historii i polskiego. 
Potem na plastyce dzieci malowały to, co widziały; a że wycieczki były najczęś-
ciej z jakiejś okazji, to śpiewaliśmy na lekcjach śpiewu, a to „Pierwszą Bryga-
dę”, a to znów jakieś krakowiaczki”484. Obok piosenek dziecięcych nauczyciel 
miał do wyboru dość bogatą propozycję repertuarową kompozytorów, nie tyl-
ko polskich – pieśni, miniatur muzycznych, tańców ludowych i stylizowanych 
Lutosławskiego, Mayznera, Moniuszki, Mozarta, Bacha, Beethovena, Brittena, 
Chopina, Czajkowskiego, Griega, Noskowskiego, Prokofjewa, Schumanna, Wie-
niawskiego, Musorgskiego, Purcella, Smetany, Verdiego etc. „Praca – technika 
na szczeblu nauczania początkowego [natomiast] spełniała ważną rolę w zakresie 
wychowania przez pracę i kształcenia politechnicznego, przyczyniała się do roz-
wijania kultury pracy w jej wzajemnym powiązaniu z kulturą techniczną”485. 
Przedmiot ten służył także wczesnej orientacji zawodowej, poprzez prezento-
wanie wybranych zawodów technicznych czy rolniczych oraz działań praktycz-
nych. We wszystkich klasach nauczania początkowego miał jednolitą strukturę 

484 Fragment wywiadu z polską nauczycielką nauczania zintegrowanego, grupa wiekowa 50+.
485 Ibid., s. 126. 
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obejmującą integralnie z sobą powiązane takie działy jak: elementy kultury 
pracy (obejmujące zagadnienia wychowania przez pracę, czyli organizacji pra-
cy, planowania, współdziałania w grupie, zasad BHP etc.), podstawy techniki 
(dotyczące podstaw materiałoznawstwa, technologii wytwarzania z różnych 
materiałów, związane z twórczą inicjatywą i samodzielnością uczniów), wybra-
ne zagadnienia z techniki i gospodarki (mające ukazać uczniom zastosowanie 
rozwiązań technicznych w ich najbliższym otoczeniu, ćwiczenia umiejętności 
czytania prostych tekstów technicznych i instrukcji) oraz elementy orientacji 
zawodowej (dające informację o zawodach rodziców, rodzeństwa, o zawodach 
technicznych w najbliższym środowisku). Wielu pedagogów aktywnie działają-
cych w latach osiemdziesiątych podkreślało, że programy i treści nauczania są 
„zbyt trudne, encyklopedyczne, werbalne, zatomizowane (...), szczególnie pro-
gram matematyki, a także przedmiotu «środowisko społeczno-przyrodnicze» – 
są odpowiednie dla dzieci najzdolniejszych i pracujących z dobrze przygotowa-
nymi nauczycielami. (...) Błędem jest rozdzielnie nauki czytania i pisania”486.

Program nauczania początkowego dla klas I–III obowiązujący w roku 1979 
zmienił się dopiero w 1987487, gdy w odpowiedzi na postulaty zgłoszone w cza-
sie kampanii wyborczej do Sejmu PRL i przygotowań do X Zjazdu PZPR oraz 
obrad XXIV Plenum KC PZPR Ministerstwo Oświaty postanowiło „odchudzić” 
programy dla szkoły podstawowej. Już w roku 1983 tygodniowy wymiar liczby 
godzin w nauczaniu początkowym zmniejszył się do 70 (w stosunku do 74 go-
dzin zaplanowanych w programach z 1979 roku). W nauczaniu języka polskie-
go dla klasy I oznaczało to przeniesienie do treści fakultatywnych tematu „Gry 
dramatyczne obejmujące rozmowę i działanie na temat faktów z życia”. W kla-
sie II do zajęć fakultatywnych przeniesiono również „Układanie opowiadań tak 
zwanych twórczych dotyczących dalszych losów bohaterów” oraz „Przedstawienie 
sytuacji z życia codziennego w grach dramatycznych” i „Tworzenie i próby pisa-
nia swobodnych tekstów”. W klasie III z zestawu lektur wykreślono Mity greckie 
Hawthorne’a. W spisie tematów nauczania środowiska społeczno-przyrodniczego 
w klasie I wykreślono kilka haseł dotyczących mapy i planów miejscowości. Temat 
„Ludzie zasłużeni dla danej miejscowości” przeniesiono do zajęć nieobowiązko-
wych. W klasie II również do zajęć fakultatywnych przeniesiono temat „Władze 
terenowe dzielnicy, gminy” i „Spotkanie z przedstawicielami władzy terenowej”. 
Można zatem stwierdzić, że zmiany programowe, jakie zaszły w nauczaniu począt-
kowym, były raczej niewielkie. W tym czasie używano również podręczników z lat 
siedemdziesiątych488 (ilustracja 48).

486 T. Lewowicki, Przemiany oświaty…, s. 73.
487 Zmiany w Programach Nauczania Szkoły Podstawowej, Ministerstwo Oświaty i Wychowania 

Instytut Programów Szkolnych, Warszawa 1987, s. 9, 11.
488 A. Rekłajtis-Zawada, Nasz świat i my. Środowisko społecznoprzyrodnicze, kl. II, WSiP, Warsza-

wa 1979, 1984, s. 55.



Ilustracja 48. Wychowanie obywatelskie, środowisko społeczno-przyrodnicze, klasa  II (PL), 
1979, 1984
Źródło: A. Rekłajtis-Zawada, Nasz świat i my. Środowisko społecznoprzyrodnicze, kl. II, WSiP, 
Warszawa 1979, 1984, s. 55.
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Koniec lat osiemdziesiątych przyniósł kolejny raport oświatowy – Raport 
o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w PRL489. Znów poddano kry-
tyce programy nauczania, zarzucając im niezmiennie zbyt duży encyklopedyzm, 
przeładowanie treściami faktograficznymi, dezintegrację wiedzy ucznia o świecie, 
obligatoryjność tego samego programu dla wszystkich uczniów, powierzchowność 
nauczania, brak elementów uwzględniających indywidualny rozwój ucznia. Naj-
lepiej zostały ocenione programy do nauczania początkowego, a jako cechę pozy-
tywną wskazano właśnie uwzględnianie w nich kryterium rozwoju dziecka. 

Przełom roku 1989 i 1990 ulokował polską szkolę w zupełnie nowej rzeczywi-
stości. Przestano bać się „odwiecznego wroga”; państwa i narody, które od lat po-
strzegano jako wrogie, stały się nagle sprzymierzeńcami Polski i Polaków. Wybra-
ny demokratycznie rząd był „naszym”, a nie „obcym” rządem, a szkoła była polską 
szkołą, która nie reprezentowała narzuconej ideologii. Reforma systemu edukacji 
lat dziewięćdziesiątych była „jednym z najważniejszych celów polskich przemian 
ustrojowych. Wykształcenie społeczeństwa jest bowiem najefektywniejszą inwe-
stycją we własny rozwój każdego obywatela, w rozwój gminy, regionu i państwa, 
odzwierciedla zarazem poziom kulturowy i cywilizacyjny społeczeństwa”490. Usta-
wa z 1991 roku głosiła: 

oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; 
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawarty-
mi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wycho-
wanie, respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwer-
salne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kul-
turowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 
winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować 
go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady soli-
darności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności491. 

Ustawa ta włączała do treści kształcenia zagadnienia z zakresu edukacji eko-
logicznej i ochrony środowiska, jak również zapewniała uczniom możliwość pod-
trzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 
a w szczególności dawała możliwość nauki języka oraz własnej historii i kultu-
ry. Zapis ten był konsekwencją przygotowań Polski do włączenia się do procesu 
integracyjnego z Unią Europejską i konieczności dostosowania prawa polskiego 
(w tym prawa oświatowego) do wymagań prawa unijnego. 

489 S. Sławiński, Reforma szkolna…, s. 73–78.
490 O zasadach finansowania oświaty w 1999 roku, Biblioteczka Reformy, MEN, Warszawa 1999, s. 3.
491 Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991, Dz.Urz. 1996, nr 67 [w:] Reforma ustroju 

szkolnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 10.
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Podręczniki szkolne i programy nie nadążały jednak za tempem zmian. 
„Uczymy ze starych podręczników, nie ma w nich nic o Europie, ale to takim 
małym dzieciom chyba nie jest potrzebne”492. W wielu przypadkach w szkole 
obowiązywały niezaktualizowane podręczniki z lat siedemdziesiątych. Nadal 
dominował tradycyjny i nie zawsze przystający do rzeczywistości obraz rodziny, 
szkoły, miejscowości. Chociaż w Unii Europejskiej już w latach osiemdziesiątych 
wycofano z podręczników wszelkie teksty i ilustracje przedstawiające stereoty-
powe role kobiet i mężczyzn oraz te, które zaburzałyby równość statusu płci, 
to w podręcznikach polskich, tak jak w podręczniku Moja książka493, nadal do-
minował stereotypowy wizerunek roli kobiety i mężczyzny, który nie uwzględ-
niał idei Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i haseł przeciwdziałania dys-
kryminacji (ilustracja 49).

Ilustracja 49. Rola kobiety i mężczyzny, wyobrażenia stereotypowe, klasa I (PL), 1990
Źródło: K. Łubkowska, S. Kirejczykowa, Moja książka. Podręcznik j. polskiego dla kl. I, wyd. 4, 
WSiP, Warszawa 1990.

492 Fragment wywiadu z polską nauczycielką nauczania zintegrowanego, grupa wiekowa 30–45 lat.
493 K. Łubkowska, S. Kirejczykowa, Moja książka. Podręcznik j. polskiego dla kl. I, wyd. 4, WSiP, 

Warszawa 1990.
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Również obraz polskiej rodziny obecny w podręcznikach dawał stereotypowy 
przekaz: „Po pracy tata wraca do domu. I mama wraca do domu. Stół jest nakryty. 
Mama podaje nam rosół z makaronem. Są kotlety, kartofle i kapusta. Na deser są 
owoce” (ilustracja 50)494.

Ilustracja 50. Wizerunek rodziny, klasa I (PL), 
1990
Źródło: K. Łubkowska, S. Kirejczykowa, Moja 
książka. Podręcznik j. polskiego dla kl. I, wyd. 4, 
WSiP, Warszawa 1990.

Wychowanie przez pracę (np.  uprawianie ogródka szkolnego), powszechne 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w polskiej szkole, w latach dziewięć-
dziesiątych nadal miało swoją reprezentację (ilustracja 51). „Klasa I ma ogródek. 
W tym ogródku są zagonki. Tu Marek grabi zagonek. A dalej Hania podlewa za-
gonek. I inni tu pracują. Klasa I lubi pracę w ogródku”495.

Ilustracja 51. Wychowanie przez pracę, kla-
sa I (PL), 1990
Źródło: K. Łubkowska, S. Kirejczykowa, Moja 
książka. Podręcznik j. polskiego dla kl. I, wyd. 4, 
WSiP, Warszawa 1990, s. 55.

Nam tematy przyrodnicze jest łatwiej realizować niż szkołom w mieście. My jesteśmy 
wiejską szkołą, mamy ogród. Dzieci uprawiają grządki, uczą się w ten sposób pilności, 
pracowitości, pomagania, bo pracują wspólnie. Uczą się szanować przyrodę496. 

494 Ibid., s. 47. 
495 Ibid., s. 55. 
496 Fragment wywiadu z polską nauczycielką nauczania zintegrowanego, grupa wiekowa 30–45 lat.
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Polska była przedstawiana w sielski sposób – wiejska chatka, wieżowiec w mieś-
cie, krajobraz łąk i pól lub fabryk dymiących kominami; a pod ilustracjami podpis: 
„Mój kraj to Polska. Polska jest ładna i bogata. W Polsce są góry. Są też równiny. 
Są lasy i pola. I duże fabryki”497. Oczywiście uczniowie byli zapoznawani z sym-
bolami: godłem – orłem w koronie – oraz biało-czerwoną flagą. Program na-
uczania początkowego na rok 1992 zakładał, że „ideą przewodnią kształcenia jest 
ukazywanie dzieciom scalonego obrazu świata, tj. rozpatrywanie faktów, zjawisk, 
procesów i wydarzeń z różnych punktów widzenia”498. Jednakże szczegółowe cele 
nauczania i wychowania nie były nowością. Niezależnie od przewrotu polityczno-
-społecznego w 1989 roku oraz nowej Ustawy o systemie oświaty z roku 1991 wiele 
haseł programowych zawartych w tak zwanym minimum programowym nie uleg-
ło zmianie od lat siedemdziesiątych. Wyrażenie „społeczeństwo socjalistyczne” 
zastąpiono „wartościami humanistycznymi”, pominięto i wykreślono współpracę 
z krajami socjalistycznymi, skreślono katalog socjalistycznych rocznic i świąt pań-
stwowych (nie dając w zamian żadnej innej propozycji) oraz zmieniono niektóre 
nazwiska „wielkich Polaków”. Jak pisze Stanisław Sławiński: „Po roku 1989 Polska 
stanęła wobec zasadniczego pytania – co dalej? (...) Ale w Polsce nie ma, jak do-
tąd, zgody co do konkretnych sposobów przebudowy państwa. Stąd bardzo wiele 
idei i pomysłów latami pozostaje na etapie dyskutowania”499. Efekty zastosowania 
i realizowania tych ogólnych celów kształcenia i wychowania właściwie także nie 
uległy zmianie, a jedynie nieco zmodyfikowano ich brzmienie bądź formę zapisu. 
Zestaw celów i efekty ich realizacji prezentują tabele 7 i 8.

Tabela 7. Cele kształcenia i wychowania w programie dla klas I–III (PL), 1979, 1983, 1992

Rok Określenie celów kształcenia i wychowania

1979

(...) wszelkie formy pracy opiekuńczo-wychowawczej ściśle się z sobą łączą (zmierzają 
do kształtowania osobowości dziecka, zgodnie z systemem wartości społeczeństwa socjali-
stycznego). Oznacza to, że w procesie dydaktyczno-wychowawczym należy mieć na wzglę-
dzie zarówno kształtowanie wartościowych postaw społeczno-moralnych uczniów, jak 
i opanowanie przez nich wskazanego w programie zakresu wiedzy i umiejętności

• wpajanie ideałów humanizmu socjalistycznego, rozwijanie wrażliwości społeczno-moralnej 
i estetycznej uczniów

• racjonalne i emocjonalne wiązanie uczniów z Ojczyzną, z krajami wspólnoty socjalistycznej 
i ideą pokojowego współistnienia i współpracy między narodami

• rozwijanie ogólnych zdolności poznawczych, zainteresowań w procesie opanowywania 
podstaw wiedzy i umiejętności

• wdrażanie uczniów do skutecznego działania i samokształcenia
• zapewnienie harmonijnego rozwoju psychicznego i fizycznego

497 Ibid., s. 63.
498 Program Nauczania Początkowego. Klasy I–III, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 

1992, s. 5.
499 S. Sławiński, Reforma szkolna…, s. 6.
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Rok Określenie celów kształcenia i wychowania

1983

(...) wszelkie formy pracy opiekuńczo-wychowawczej ściśle się z sobą łączą i zmierzają 
do ukształtowania osobowości dziecka, zgodnie z systemem wartości społeczeństwa socja-
listycznego. Oznacza to, że w procesie dydaktyczno-wychowawczym należy mieć na wzglę-
dzie zarówno kształtowanie wartościowych postaw społeczno-moralnych uczniów, jak 
i opanowanie przez nich wskazanego w programie zakresu wiedzy i umiejętności

• wpajanie ideałów humanizmu socjalistycznego, rozwijanie wrażliwości społeczno-moralnej 
i estetycznej uczniów

• racjonalne i emocjonalne wiązanie uczniów z Ojczyzną, z krajami wspólnoty socjalistycznej 
i ideą pokojowego współistnienia i współpracy między narodami

• rozwijanie ogólnych zdolności poznawczych i zainteresowań 
• wdrażanie uczniów do skutecznego działania i samokształcenia
• zapewnienie harmonijnego rozwoju psychicznego i fizycznego

1992

(...) wszelkie formy pracy opiekuńczo-wychowawczej ściśle się z sobą łączą i zmierzają 
do ukształtowania osobowości dziecka, zgodnie z systemem wartości humanistycznych. 
Oznacza to, że w procesie dydaktyczno-wychowawczym należy mieć na względzie zarówno 
kształtowanie wartościowych postaw społeczno-moralnych uczniów, jak i opanowanie przez 
nich wskazanego w programie zakresu wiedzy i umiejętności

• emocjonalne i racjonalne wiązanie uczniów z Ojczyzną, z ideą pokojowego współistnienia 
i współpracy między narodami

• rozwijanie wrażliwości społeczno-moralnej i estetycznej uczniów
• rozwijanie ogólnych zdolności poznawczych i zainteresowań 
• wdrażanie uczniów do skutecznego działania i samokształcenia
• zapewnienie harmonijnego rozwoju psychicznego i fizycznego

Źródło: Tabela opracowana na podstawie cytowanych już Programów Nauczania Początkowego 
z lat 1979, 1983 i 1992.

Tabela 8. Efekty realizacji celów edukacyjnych dla klas I–III (PL), 1979, 1983, 1992

Rok
Założone efekty realizacji celów ogólnych (przykłady wybrane) 
Praca dydaktyczno-wychowawcza powinna ukształtować takie postawy, aby uczeń mógł:

1979
Aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy, szkoły oraz, na miarę swoich możliwości, 
w pracy innych grup społecznych w najbliższym środowisku

1983

1992

1979

Właściwie oceniać postępowanie własne, kolegów i innych osób1983

1992

1979
Być przeświadczonym, że praca jest obowiązkiem każdego człowieka i że każdy rodzaj pracy 
jest godny poszanowania 

1983
Rozumieć, że praca jest obowiązkiem każdego człowieka i każdy rodzaj pracy jest godny 
poszanowania

1992 –

1979 –

1983 –

1992 Współdziałać z kolegami w klasie i w szkole
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Rok
Założone efekty realizacji celów ogólnych (przykłady wybrane) 
Praca dydaktyczno-wychowawcza powinna ukształtować takie postawy, aby uczeń mógł:

1979 –

1983 –

1992 Szanować i chronić środowisko przyrodnicze

1979
Stawiać sobie określone zadania i własnym wysiłkiem je pokonywać, być zdolnym do wyrze-
czeń na rzecz osiągnięcia postawionych przed sobą zamierzeń 

1983 Stawiać sobie określone zadania i własnym wysiłkiem je pokonywać, być zdolnym do wyrze-
czeń na rzecz osiągnięcia postawionych zamierzeń1992

1979
Przeżywać radość i zadowolenie płynące z faktu zdobywania wiedzy, rozumienia zjawisk 
i rozstrzygania problemów

1983
Poszerzać wiadomości o świecie, przeżywać radość i zadowolenie płynące z faktu zdobywa-
nia wiedzy, rozumienia zjawisk i rozstrzygania problemów

1992 Poszerzać wiadomości o świecie, rozumienie zjawisk i rozstrzyganie problemów

1979 Umieć posługiwać się językiem ogólnopolskim w mowie i piśmie

1983
Posługiwać się poprawnie językiem ogólnopolskim w mowie i piśmie

1992

1979 Wykazywać zainteresowania literaturą dziecięcą

1983
Wykazywać umiejętność korzystania z literatury pięknej oraz popularnonaukowej

1992

Źródło: Tabela opracowana na podstawie cytowanych już Programów Nauczania Początkowego 
z lat 1979, 1983 i 1992.

W zakresie tematyki zalecanej do realizacji na lekcjach języka polskiego także 
powtarzały się hasła z programów sprzed przełomu. Nauczyciele upatrywali przy-
czyn takiego zjawiska w problemach wydawniczych i zawartości merytorycznej 
podręczników: „Treści o współczesnym polskim dniu w podręcznikach nie ma 
(…) i być nie może, bo proces wydawniczy trwa strasznie długo i zanim się te 
podręczniki zaktualizują, to się już zdezaktualizują. My nie mamy na czym praco-
wać, nie ma dobrych materiałów dydaktycznych, a przecież nie zrobimy dzieciom 
prasówki w pierwszej klasie”500. Nauczyciele zapytani, czy w programie nauczania, 
w dokumentach ministerialnych lub jakichś wytycznych do realizacji programu 
znajdują się wskazania do realizacji tematów związanych z rzeczywistym, współ-
czesnym obrazem otoczenia ucznia, przemianami społecznymi, politycznymi etc., 
odpowiadali w bardzo zróżnicowany sposób. Niektórzy z nich (3 osoby) potwier-
dzili takie zalecenia, odwołując się do konkretnych zapisów minimum programo-
wego lub do informacji z przewodników metodycznych dla nauczycieli, niektó-
rzy potwierdzali zalecenia do realizacji takich treści bez konkretnych odwołań 
(8 osób). Niektórzy (4 osoby) stwierdzili, że nie wiedzą, bo programy nauczania 

500 Fragment wywiadu z polską nauczycielką, nauczanie zintegrowane, grupa wiekowa 30–45 lat.
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zmieniają się bardzo szybko, że jeszcze nie doczytali (wywiady były prowadzone 
pod koniec pierwszego semestru) lub nie podawali żadnego powodu, odpowiada-
jąc na pytanie: „Nie wiem”. Należy jednak podkreślić, że w sferze deklaratywnej, 
co było podkreślane w wywiadach i ankietach, nauczyciele twierdzili, iż corocznie 
przygotowują swoje własne plany nauczania, konspekty zajęć, gdzie uwzględniają 
aktualne wydarzenia, sytuację lokalną, dostosowują ministerialny program na-
uczania do potrzeb konkretnych dzieci. 

Opierając się na analizie treści programów nauczania, można było stwierdzić, 
że w sferze programowej szkoła znów nie nadążała za rzeczywistością (tabela 9).

Tabela 9. Cele kształcenia, język polski dla klas I–III (PL), 1992

JĘZYK POLSKI (1992)

O
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ho
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ia

• Wdrożenie uczniów do posługiwania się językiem ogólnopolskim
• Kształtowanie sprawności w zakresie mówienia, pisania, czytania i pracy z tekstem
• Budzenie miłości do języka ojczystego
• Budzenie wrażliwość na jego piękno 
• Kształtowanie wartościowych społecznie postaw umożliwiających aktywne uczestnictwo 

w życiu rodziny, szkoły, środowiska i narodu
• Rozwijanie uczuć patriotycznych i internacjonalistycznych 
• Przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze środków upowszechniania informacji
• Przygotowanie do odbioru dzieł sztuki teatralnej i filmowej, twórczości radiowej i telewi-

zyjnej oraz innych form kultury

Realizacja programu powinna wpływać na kształtowanie wartościowych postaw, czyli:
• Uczeń będzie przejawiać poczucie więzi narodowej i patriotyczne zaangażowanie poprzez 

emocjonalny związek z teraźniejszością i przeszłością własnego regionu i kraju, w szacun-
ku dla języka ojczystego i symboli narodowych (godła, flagi państwowej, hymnu)

• Uczeń będzie wykazywał wrażliwość emocjonalną na sprawy innych ludzi oraz życzliwość, 
uczynność i koleżeńskość

• Uczeń będzie dążył do nabywania wartościowych cech charakteru: pracowitości, odwagi, 
prawdomówności, wytrwałości, odpowiedzialności, koleżeńskości

• Uczeń będzie dostrzegał piękno we wszystkich jego przejawach
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KLASA I (rok 1992)

Przedmiot analiz Zapisy programu nauczania
TE
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• Prawa i obowiązki pierwszoklasisty
• Dbałość o ład, porządek i estetykę izby lekcyjnej
• Poszanowanie sprzętów i pomocy naukowych
• Troska o wspólną własność
• Poszanowanie własności osobistej
• Podział obowiązków w klasie. Dyżurni klasowi
• Właściwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
• Koleżeńskość, wzajemna pomoc i życzliwość podczas nauki i zabawy
• Odpowiedzialność za dobre imię szkoły
• Statut szkoły 
• Godna postawa na koloniach letnich
• Podporządkowanie się konwencji zabawowej

D
zi
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ko

 
cz
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• Dom rodzinny. Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie
• Miłość do rodziców i członków rodziny, szacunek do osób starszych 
• Różne sposoby wyrażania wdzięczności, miłości, przywiązania
• Własny wkład w organizowanie świąt rodzinnych
• Planowanie wolnego czasu
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• Rzeczpospolita Polska – nasza Ojczyzna
• Godło i flaga państwowa
• Hymn narodowy
• Warszawa – stolica Polski, herb, pomniki Warszawy, Zamek Królewski, Starówka 

i inne
• Warszawa w piosenkach, utworach literackich, filmowych i teatralnych, 

na obrazach i fotografiach
• Udział w uroczystościach państwowych
• Kultura regionalna
• Opowieści związane z naszą miejscowością i okolicą
• Hołd bohaterom poległym w obronie Ojczyzny
• Żołnierz polski obrońcą Ojczyzny i przyjacielem dzieci
• Rodzinny krajobraz – jego piękno, przeżycia związane z pierwszym śniegiem, 

radość z nadejścia wiosny, przylotu ptaków etc.
• Życie i zabawy dzieci w innych krajach i na innych kontynentach
• Święta i imprezy międzynarodowe
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KLASA II (rok 1992)

Przedmiot analiz Zapisy programu nauczania
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ga • Koleżeńskość, sprawiedliwość w stosunkach koleżeńskich
• Wzajemne zrozumienie, poszanowanie godności ludzkiej, pomoc w różnych 

sytuacjach
• Odpowiedzialność za wykonanie powierzonego zadania
• Poszanowanie wartości społecznej i osobistej
• Praca w drużynie zuchowej
• Aktywny udział w życiu szkoły
• Patron szkoły, sztandar szkolny
• Uczeń klasy II jako członek organizacji szkolnych: PCK, SKO, LOP
• Audycje radiowe i telewizyjne dla dzieci
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y • Opiekuńczy stosunek do młodszego rodzeństwa 
• Kultura życia w rodzinie
• Wdzięczność i grzeczność wobec rodziców i innych członków rodziny
• Przyznawanie się do błędów i niedociągnięć
• Korzystanie ze środków upowszechniania informacji
• Kultura współżycia w najbliższym sąsiedztwie
• Radość z powodu sukcesów zawodowych rodziców i bliskich
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• Moja miejscowość w opowiadaniach i legendach
• Przeszłość mojej miejscowości
• Szacunek dla obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych 

przodków
• Kultywowanie regionalnych tradycji
• Miejsce pamięci narodowej
• Bohaterstwo narodu polskiego w walce o swoją wolność
• Największe polskie miasta i ich osobliwości. Herby niektórych miast
• Legendy i opowiadania związane z Warszawą, Krakowem, Gdańskiem, Pozna-

niem, Gnieznem i innymi
• Piękno ziemi ojczystej w pieśniach ludowych, utworach literackich, obrazkach, 

fotografiach i filmie
• Uroczystości państwowe i wydarzenia aktualne z życia naszego kraju
• Życie i praca ludzi w innych krajach: olimpiady sportowe, loty kosmiczne
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KLASA III (rok 1992)

Przedmiot analiz Zapisy programu nauczania
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• Koleżeństwo i przyjaźń. Przeżycia i wspomnienia wakacyjne
• Uczeń klasy III w roli gospodarza lub gościa i wynikające stąd obowiązki 

i przywileje
• Planowanie zadań i podział obowiązków
• Ocena i samoocena wykonania zadań
• Praca społecznie użyteczna na rzecz szkoły 
• Troska o dobre imię drużyny zuchowej, przygotowanie do przejścia w poczet 

harcerzy
• Współorganizowanie imprez 
• Obowiązki i uprawnienia członka organizacji szkolnych: PCK, SKO, LOP, 

Spółdzielni Uczniowskiej
• Polscy i światowi twórcy literatury dla dzieci

D
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y • Dziecko jako aktywny członek rodziny
• Przestrzeganie norm współżycia w rodzinie
• Przywiązanie i miłość rodzinna
• Dobre wyniki w nauce źródłem radości rodziców
• Kultywowanie i wzbogacanie dobrych rodzinnych tradycji
• Stosunki dobrosąsiedzkie – uczynność i życzliwość 
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• Opowiadania, legendy, obrazy z przeszłości naszej ojczyzny
• Zabytki historyczne – wybrane przykłady, ochrona zabytków
• Poszanowania dla wytworów kultury ludowej
• Dawne pieśni i przysłowia dowodem mądrości przodków i ich wrażliwości 

na piękno
• Sylwetki wielkich Polaków: Mikołaj Kopernik, Adam Mickiewicz, Fryderyk 

Chopin, Jan Matejko, Stefan Czarniecki, Jan Henryk Dąbrowski 
• Odbicie życia ludzi i życia ojczystej przyrody w różnych dziedzinach sztuki
• Twórcy literatury i sztuki dziecięcej polskiej i światowej
• Opowiadania obrazujące bohaterską walkę narodu polskiego o wolność
• Imprezy i wydarzenia międzynarodowe
• Pokój i współpraca między narodami jako podstawowy warunek rozwoju 

naszej ojczyzny i rozwoju innych krajów

Źródło: Program Nauczania Początkowego. Klasy I–III, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Warszawa 1992.

Rok 1993 był czasem planowania kolejnej reformy edukacyjnej, która na pod-
stawie nowo opracowanych minimów programowych miała polegać na:

 – rezygnacji z nadmiaru encyklopedycznych informacji na rzecz właściwego wyważe-
nia proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania i po-
sługiwania się nimi;

 – wprowadzeniu elementów wykorzystywania na odpowiednim poziomie różnych wa-
riantów programowych, co umożliwi dostosowanie kształcenia do indywidualnych 
możliwości i aspiracji uczniów501.

501 Dobra i nowoczesna szkoła…, s. 330–331.
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W zakresie kształcenia specjalnego cel reformy polegał na „zmianie programów 
kształcenia i wychowania w kierunku większego usamodzielnienia niepełnospraw-
nych, rozwijania integracyjnych form pracy, edukacji rodziców, poprawy sieci i bazy 
placówek modernizacji szkolnictwa zawodowego”502. W podręcznikach nauczania 
wczesnoszkolnego i poradnikach metodycznych można było odnaleźć treściowe 
odniesienia do rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej i martyrologii naro-
dowej. Niezmiennie pojawiał się obraz Polaków powracających z wojennej pożogi 
do macierzy i ojczyzny. W tym przypadku autorka programu posłużyła się wierszem 
Tadeusza Kubiaka pod tytułem Powrót. „Wracali ludzie do domów, do Polski, Ojczy-
zny, Macierzy, wracali bezdomni wygnańcy, wracali zwycięzcy żołnierze503”. Wielu 
autorów podręczników i programów tego okresu, nie umiejąc uporać się z aktua-
lizacją, definiowaniem i określeniem pojęć odnoszących się do spraw patriotyzmu, 
społecznych, politycznych, znaczną część treści dedykowało problematyce ochrony 
zdrowia, ekologii, rodzinie w „bezpiecznym” i stereotypowym ujęciu oraz polskiej 
obyczajowości. Podręcznik do języka polskiego dla klasy II zatytułowany Krajobraz 
z uśmiechem504, podobnie jak podręczniki z lat ubiegłych, wiele uwagi poświęcał 
bezpieczeństwu na drodze, zapoznaniu uczniów z przepisami ruchu drogowego. Oj-
czyznę, którą uczniowie poznawali na bazie legend, przedstawiano jako sielankowy 
obrazek, na którym „wiatr piosenkę nam gwiżdże. Szumią kłosy i brzozy, i sosny. 
Lecz najmilszym w niej dźwiękiem polska mowa brzmi pięknie”505. 

Brak jakichkolwiek odniesień do społecznego i kulturowego pluralizmu oraz 
zróżnicowania polskiej kultury (zarówno w perspektywie współczesnej, jak i hi-
storycznej) i polskiego społeczeństwa utrwalał w oczach dziecka wizerunek Polski 
zamieszkanej przez „jednolitych i jednorodnych” Polaków, szczęśliwych i zado-
wolonych z życia. Święta przedstawiano tylko z polonocentrycznego, katolickie-
go punktu widzenia. Ilustracje prezentowały „polską – katolicką” rzeczywistość, 
bez odwołań do innych religii czy mniejszości narodowych, obecnych przecież 
na terenach Polski506. Taki, nakierowany na religię katolicką, wizerunek religijnych 
odwołań dotyczył świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święta Zmarłych etc. 

W podręczniku, z jakiego uczę, nie ma przykładów, jak są obchodzone różne święta 
w innych krajach. Ja bym takie treści chętnie wprowadziła, ale nie mam materiałów. 
Czasami opowiadam dzieciom jakieś ciekawostki, które uda mi się gdzieś znaleźć, ale 
żeby tak systematycznie uczyć o innych religiach, zwyczajach, świętach itd., to nie, nie 
mam takiej wiedzy ani materiałów dydaktycznych507.

502 Ibid., s. 331.
503 B. Szczodrak, Rozkład materiału nauczania dla kl. III (maj, czerwiec), „Nauczanie Początkowe” 

1993/1994, r. XVII (XXXIX), z. 5, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, s. 23–26.
504 K. Kowaliszyn, K. Lenkiewicz, Krajobraz z uśmiechem, wyd. 1, WSiP, Warszawa 1993, s. 12–14.
505 H. Łochocka, Słowa ojczyste [w:] ibid., s. 27.
506 K. Kowaliszyn, K. Lenkiewicz, Krajobraz… 
507 Fragment wywiadu z polską nauczycielką, nauczanie zintegrowane, grupa wiekowa 30–45.
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Nadal żywa idea nawiązywania do przeszłości i ukazywania martyrologii na-
rodu polskiego wiązała Święto Zmarłych z żołnierzami, którzy ginęli podczas 
drugiej wojny światowej, i zapoczątkowała cały cykl lekcji poświęconych walce 
Polaków o wolność w tym okresie. Pełne emocji i działające na wyobraźnię ucz-
niów opowiadanie Mundur babci nawiązywało do walk powstania warszawskiego, 
w których ginęły także dzieci-żołnierze (ilustracja 52)508.

Ilustracja 52. Obraz wojny i powsta-
nia warszawskiego (PL), 1993
Źródło: K. Kowaliszyn, K. Lenkiewicz, 
Krajobraz z uśmiechem, wyd. 1, WSiP, 
Warszawa 1993, s. 65.

Podręcznik poruszał także sprawy różnorodnych świąt obchodzonych w Pols-
ce – andrzejek, prima aprilis, Barbórki etc. Zawierał zestaw legend i baśni z innych 
krajów, które promowały poprawne zachowanie, współczucie, empatię i pomoc 
słabszym, na przykład: O tym, jak Jacuś poszedł szukać szczęścia (baśń angielska), 
Król i błazen (baśń czeska), Bajka o krasnoludkach (baśń niemiecka), O kogucie 
i złotym kubku (baśń polska). Mimo zamieszczenia baśni innych narodów w pod-
ręczniku dominował polonocentryczno-katolicki nurt. Przykładem może być 
choćby opowiadanie Niedziela Zofii Beszczyńskiej – w którym jako dzień świą-
teczny przedstawiano, bez odniesień do innych religii, właśnie ten, który w katolic-
kim świecie jest wolny od pracy. 

Autonomizacja szkolnictwa dopuszczająca różnorodność programów i pod-
ręczników szkolnych na rynku wydawniczym spowodowała, że z biegiem lat 
zaczęły się pojawiać także podręczniki zawierające treści i cele nauczania odpo-
wiadające otaczającej dziecko rzeczywistości. Podręcznik do języka polskiego dla 
klasy I, pod tytułem Asy z pierwszej klasy509, mający układ treści zgodny z kalenda-
rzem szkolnym, uwzględniał pory roku, szkolne i państwowe uroczystości, święta. 
Tekst poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wprowadzał uczniów 
w konstruowanie i przestrzeganie zasad zachowania, wyjaśniał pojęcie praw i obo-
wiązków. „Prawa – coś, co wolno nam robić, coś, do czego mamy prawo, np. pra-
wo do własnego zdania; prawo do godności osobistej; prawo do nauki; prawo do...

508 K. Kowaliszyn, K. Lenkiewicz, Krajobraz…, s. 65. 
509 M. Obrębska, B. Ordakowska, Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika j. pol

skiego dla kl. I „Asy z pierwszej klasy”, wyd. 1, Wydawnictwo Juka, Łódź 1995. 
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Obowiązki – coś, co powinniśmy robić, np.: obowiązek zachowania czystości; 
obowiązek zachowania zasad; obowiązek poszanowania innych; obowiązek...”510. 

Przytoczony fragment scenariusza lekcji zalecał wykorzystanie jej także do roz-
mowy o Konwencji Praw Dziecka.

Elementarz511 z tego okresu wciąż zawierał jednak stereotypowy obraz polskiej 
rodziny i klasy szkolnej. Tata i syn oglądający sportowe programy, mama i córka 
krzątające się w kuchni. Elementarzowi bohaterowie byli białej rasy, zadowoleni 
z życia, najczęściej mieli pełną rodzinę: mamę, tatę, rodzeństwo, wujka za granicą, 
babcię i dziadka. 

Mimo dominującego w elementarzu stereotypowego przekazu autorki podję-
ły jednak trud wprowadzenia trudnych treści – niepełnosprawności (uczniowie 
w okularach), śmierci bliskich (dziewczynka, która nie ma babci) i niestereoty-
powego obrazu młodej babci, która chodzi na górskie wycieczki (ilustracja 53)512.

Ilustracja 53. Trudne tematy na ilustracjach, klasa I (PL), 1995
Źródło: A. Czochra, I. Tarkowska, Mój pierwszy elementarz, WSiP, Warszawa 1995, s. 16, 68.

Ustawa o reformie szkolnej z roku 1999, oprócz modernizacji systemu szkol-
nego, wprowadziła także nowy dokument zatytułowany Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów513, który 
stanowił wytyczne do tworzenia autorskich programów nauczania i opracowywa-
nia do nich podręczników i pomocy dydaktycznych. Jak ujęto rzecz w materiałach 
ministerialnych: „W polskiej szkole został zapoczątkowany proces prowadzący 
ku upodmiotowieniu ucznia i uczynienia twórczym zawodu nauczyciela. (...) Na-
uczyciel uzyskał realny wpływ na tworzenie programu nauczanego przedmiotu 
oraz programu wychowawczego szkoły, a także systemu oceniania uczniów”514. 

510 Ibid., s. 99. 
511 A. Czochra, I. Tarkowska, Mój pierwszy elementarz, WSiP, Warszawa 1995.
512 Ibid., s. 16, 68. 
513 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimna-

zjów, załącznik nr 1 MENiS z dn. 15 lutego 1999.
514 O reformie po dwóch latach, Biblioteczka Reformy, MEN, Warszawa 2000, s. 3.
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Tak zmiany widzieli Ministerstwo Edukacji i autorzy reformy. Rzeczywistość była 
bardziej skomplikowana. Nie wszyscy nauczyciele potrafili wykorzystać daną im 
wolność wyboru i tworzenia podręczników, programów, metod i form naucza-
nia. Wśród zadań ogólnych szkoły podstawa programowa wyróżniała dążenie 
do „wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej 
(...) w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania”515. Na pierw-
szym etapie kształcenia w nauczaniu zintegrowanym podstawa programowa 
zobowiązywała nauczycieli do dostosowania sposobu przekazywania wiedzy, 
kształtowania postaw i umiejętności do naturalnej w tym okresie rozwojowym 
aktywności uczniów, wspomagania rozwoju ich samodzielności, zintegrowanego 
poznawania rzeczywistości, inspirowania ich do wyrażania uczuć, myśli i przeżyć 
oraz rozbudzania ciekawości poznawczej i motywacji do nauki. Oprócz podsta-
wowych umiejętności czytania, pisania, liczenia jako cele edukacyjne wyznaczono 
kształtowanie:

 – umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z in-
nymi dziećmi i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami 
innej narodowości i rasy;

 – poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokal-
nego, regionu i kraju; umiejętności działania w sytuacjach szkolnych 
i pozaszkolnych; 

 – rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą. 
Zadaniem szkoły było zatem: 

 – uświadomienie uczniom, że rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stano-
wią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych 
wspólnot obowiązki;

 – nauczanie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań;
 – kształtowanie nawyków higienicznych;
 – zapoznanie dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą.

Cele wymienione w podstawie programowej nauczyciele mieli realizować, 
opierając się na doprecyzowanym katalogu treści, który w sferze kompetencji spo-
łeczno-obywatelskich obejmował takie elementy, jak: 

dom rodzinny – dziecko jako członek rodziny; szkoła – dziecko jako uczeń, kolega, 
przyjaciel; miejscowość, życie jej mieszkańców, przyroda w otoczeniu dziecka; ojczyz-
na, jej symbole i święta narodowe; baśnie i legendy narodowe; obrazy z przeszłości 
(własnej rodziny, szkoły, miejscowości), zabawy, zajęcia, przygody dzieci; obrazy z ży-
cia dzieci w innych krajach, wybrane wytwory kultury, sztuki i techniki, (...) formy 
ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy; (...) dbałość o zdrowie, hi-
giena własna i otoczenia; podobieństwa i różnice między ludźmi, zrozumienie a tole-
rancja; (...) poznawanie pracy w wybranych zawodach; działalność plastyczna uczniów 

515 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimna-
zjów, załącznik nr 1 MENiS z dn. 15 lutego 1999. 
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(...) z wykorzystaniem tradycji regionalnych, różnorodność dziedzictwa i poszukiwań 
w sferze kultury; (...) rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi arty-
stycznych, (...) krajobraz kulturowy516.

Zapisy podstawy programowej przedstawione w bardzo ogólnej formie oraz 
wprowadzona już do szkół autonomia pozwalały nauczycielom na dużą swobodę 
działania, poszerzanie i modyfikowanie tematyki nauczania i aktualizację treści. 
Jednakże teraz, podobnie jak w latach czterdziestych, jakość nauczania zależała 
od świadomości nauczycieli, poziomu ich wiedzy i umiejętności oraz poglądów 
politycznych (akceptacji bądź braku akceptacji procesów integracyjnych między 
Polską a UE). Z tego powodu nauczanie w Polsce (w różnych szkołach i w różnych 
regionach kraju) w tym czasie było bardzo nierówne i trudne do porównania. 

Z jednej strony byli nauczyciele przywiązani do socjalistycznego modelu na-
uczania, realizujący ściśle „podstawę programową” lub „stare” podręczniki, nadal 
promujące treści z „poprzedniej epoki”. Z drugiej zaś strony pojawiały się nielicz-
ne próby włączania do nauczania wczesnoszkolnego „nowych” i nowatorskich 
treści oraz tworzenia autorskich programów nauczania. Proces zmiany w za-
kresie, celach i treści nauczania oraz w świadomości i gotowości podejmowania 
nowych wyzwań przez nauczycieli zachodził bardzo powoli. Najczęściej wpro-
wadzanymi nowatorskimi treściami były te dotyczące edukacji ekologicznej517. 
Treści europejskie dotyczące praw człowieka i praw dziecka, treści regionalne lub 
te, które odnosiły się do rzeczywistego ówczesnego obrazu społeczeństwa (za-
równo polskiego, jak i europejskiego), nadal były rzadko spotykane, choć podej-
mowane przez niektóre organizacje czy autorów przewodników metodycznych 
i poradników dla nauczycieli. 

Przykładem takich nowatorskich działań mogą być scenariusze lekcji dla na-
uczania początkowego518 powstałe w ramach Edukacji Humanitarnej prowadzonej 
przez Polską Akcję Humanitarną. Opierały się one na promowaniu praw człowie-
ka, praw dziecka, równouprawnienia oraz przeciwdziałania przemocy; zachęcaniu 
dzieci do niesienia pomocy oraz podejmowania działań na rzecz innych ludzi. 
Zadaniem szkoły stało się przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego 
i aktywnego życia w społeczeństwie i w rzeczywistości podlegającej nieustannym 
przemianom. Brak możliwości przewidywania kształtu otaczającej dziecko rze-
czywistości za kilka lub kilkanaście lat spowodował, że uczeń musiał zostać wy-
posażony w kompetencje na tyle szerokie i uniwersalne, żeby bez trudu mógł je 
wykorzystać nawet wówczas, gdy rzeczywistość będzie odmienna od tej, w której 
owych kompetencji nabywał. 

516 Ibid. 
517 Zobacz: M. Sarnowska, Rozkład materiału do zintegrowanego nauczania z elementami edukacji 

ekologicznej dla kl. I, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 1999.
518 B. Guzowska, J. Ochojska, Scenariusze zajęć. Program Edukacji Humanitarnej, „Nauczanie Po-

czątkowe” 2001, R XXIV (XLVI), nr 6, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, s. 9.
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Przenikanie do szkół problematyki dotyczącej współczesnego świata, Europy 
i Polski związane z postępującym procesem integracyjnym zaowocowało tworze-
niem w szkołach szkolnych klubów europejskich, organizowaniem dla uczniów 
klas starszych olimpiad i europeistycznych konkursów oraz wielką ogólnopolską 
akcją przygotowania społeczeństwa do przystąpienia do Unii Europejskiej. Rozwój 
europeistycznych studiów podyplomowych i kursów doskonalenia zawodowego 
dla nauczycieli spowodował wzrost kompetencji kadry edukacyjnej i przenikanie 
tych treści także do nauczania wczesnoszkolnego. W czasopismach branżowych 
zaczęły się pojawiać gotowe scenariusze lekcji i programy autorskie. Dla pierw-
szego etapu kształcenia w zakresie edukacji europejskiej jeden z autorskich pro-
gramów nauczania przewidywał następujące cele kształcenia: „poznanie miejsca 
człowieka w świecie i kryteriów przynależności do określonych grup (rodziny, ró-
wieśników, grupy przyjaciół, narodu itp.); poznawanie naturalnego i kulturalnego 
dziedzictwa Polski w jej związku z dorobkiem innych krajów, przede wszystkim 
europejskich; (...) przekazywanie uniwersalnych wartości moralnych”519. W pro-
gramie tym można było znaleźć takie hasła edukacyjne, jak: zapoznanie uczniów 
z alfabetem Morse’a i alfabetem Braille’a jako odniesienia do tolerancji wobec nie-
pełnosprawnych; koleżanki, koledzy, przyjaciele z innych krajów, rozwijanie uczuć 
przyjaźni, koleżeństwa i tolerancji; lekcje prowadzące do kształtowania umiejęt-
ności empatycznego postrzegania cierpienia innych oraz akceptacji praw wszyst-
kich ludzi. Przy okazji omawiania Dnia Matki i Dnia Dziecka autorki propono-
wały poruszenie problematyki przestrzegania praw i obowiązków w rodzinie oraz 
uznawanie praw jej członków do wypowiadania własnego zdania. Kolejną propo-
zycją tego programu nauczania były hasła: prawa i obowiązki ucznia; rozwiązywa-
nie konfliktów; tolerancja i demokracja w klasie i w szkole; wzajemna akceptacja, 
omawianie Konwencji Praw Dziecka; wiązanie historii i tradycji miejscowości, 
regionu Polski i Europy; zapoznanie uczniów z symboliką narodową i europejską; 
wskazywanie miejsca Polski na mapie Europy, zapoznanie z najbliższymi sąsia-
dami Polski, symbole narodowe wybranych państw, rozpoznawanie flag krajów 
europejskich; udział szkoły/klasy w programie Socrates, nauczanie języków ob-
cych. Niestety programy takie nie należały do częstych, a jeśli nawet powstawały, 
to najczęściej były wdrażane tylko przez ich autorów. Na etapie nauczania wczes-
noszkolnego były to działania jednostkowe i niesystematyczne. 

Należałoby się zatem zastanowić nad zawartością podręczników funkcjonują-
cych w polskich szkołach520 i zapytać o ich użyteczność w kontekście warunków 
integrującej się Europy i potrzeby kształtowania uniwersalnych kompetencji wy-
nikających z polityki edukacyjnej Unii Europejskiej i Polski.

519 A. Izban, W. Strzelec, Edukacja europejska. Program autorski, „Nauczanie Początkowe” 2003, 
R. XXVI (XLVIII), nr 3, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2003, s. 54. 

520 Analiza podręczników współczesnych dotyczy tych funkcjonujących w szkołach do roku 2004.
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TREŚCI NAUCZANIA WE WSPÓŁCZESNYCH 
POLSKICH PODRĘCZNIKACH PRZEZNACZONYCH 

DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

Na użytek tej pracy „podręczniki współczesne” zostały zdefiniowane jako te, które 
w ówczesnym czasie funkcjonowały w polskich szkołach i zostały wydane po roku 
szkolnym 1999/2000. Ponieważ nauczyciele w badaniach ankietowych wskazywa-
li bardzo różne książki, z których korzystali w pracy, i nie wyłonili żadnej do-
minującej, do analizy użyto zarówno tytułów wskazanych przez nauczycieli, jak 
i podręczników sprzedawanych w księgarniach, które nie były przez badanych 
nauczycieli wymienione, ale były dostępne dla nauczycieli i uczniów521. Wszystkie 
analizowane książki uzyskały rekomendację polskiego Ministerstwa Edukacji i zo-
stały wpisane na oficjalną listę podręczników szkolnych. 

Obecny w integrującej się Europie proces kształtowania aktywnego społeczeń-
stwa obywatelskiego i dostrzegania wartości jednostki jako części składowej tego 
społeczeństwa, jak również gospodarka rynkowa i związana z nią innowacyjność 
i konkurencyjność na rynku pracy, brak granic i łatwość przemieszczania się oraz 
osiedlania na terenie UE, ciągłe migracje ludności i spotkania kultur – determino-
wały działanie szkoły, której zadanie polegało na przygotowaniu ucznia, poprzez 
ukształtowanie jego kompetencji, do funkcjonowania w warunkach ciągłej mo-
bilności i przemian, w złożonym, wielokulturowym i liberalnym społeczeństwie. 

Podczas badań poszukiwano w przepisach prawnych i programach szkol-
nych tych treści i celów edukacyjnych, które przygotowywałyby uczniów do ży-
cia w wielokulturowej Europie oraz funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej; zastanawiano się, w jaki sposób podręczniki odnosiły się do promo-
wania europejskiego wymiaru w edukacji wczesnoszkolnej, kształtowania bądź 

521 Od roku 2003 autorka pełni przy polskim Ministerstwie Edukacji funkcję rzeczoznawcy 
do spraw programów, podręczników i pomocy dydaktycznych.
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podtrzymywania narodowej/regionalnej/lokalnej i europejskiej tożsamości oraz 
postaw obywatelskich, przeciwdziałania marginalizacji osób niepełnosprawnych, 
promowania edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, wspierania walki 
z ksenofobią i rasizmem, promowania równego statusu dziewcząt i chłopców, 
przygotowania uczniów do funkcjonowania we wspólnym obszarze gospodar-
czym i w warunkach konkurencji. 

Podobnie jak podczas analizowania podręczników włoskich także i w przy-
padku podręczników polskich wyznacznikiem obserwacji były europejskie prio-
rytety edukacyjne oraz katalog kompetencji kluczowych ujęte w kilka obszarów 
tematycznych: 

 – wizerunek własnego kraju i jego miejsca w Europie i świecie, występowanie 
treści etnocentrycznych;

 – wizerunek innych państw i społeczeństw Europy i świata oraz treści eduka-
cji międzykulturowej;

 – kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączanie uczniów w życie kraju 
i Europy;

 – wizerunek „innych” z uwagi na kolor skóry, wyznanie i grupę społeczną;
 – obraz rodziny, jej miejsce w środowisku lokalnym, role społeczne jej człon-

ków, w tym wizerunek i role społeczne chłopców/dziewcząt, mężczyzn/
kobiet;

 – wizerunek i miejsce w społeczeństwie osób niepełnosprawnych;
 – występowanie treści religijnych w podręcznikach do kształcenia ogólnego 

jako element kształtowania światopoglądu;
 – kształtowanie kompetencji technicznych (w tym informatycznych) oraz 

elementów nauczania przedsiębiorczości;
 – występowanie elementów kultury wysokiej (literatura, muzyka, sztuka) 

jako elementy europejskich kompetencji kulturowych.

Wizerunek własnego kraju i jego miejsca w Europie 
i świecie, występowanie treści etnocentrycznych

Pierwszym analizowanym elementem był sposób przedstawienia wizerunku włas-
nego kraju i jego miejsca w Europie i świecie oraz występowanie lub brak treści 
etnocentrycznych w szkolnych podręcznikach i programach nauczania. 

We wszystkich podręcznikach poddanych analizie informacje o kraju ojczy-
stym były głównym wątkiem w edukacji wczesnoszkolnej. Zgodnie z zalecenia-
mi podstawy programowej zapoznawano dzieci z nazwą kraju, godłem, barwami 
flagi, hymnem, legendami o powstaniu kraju i tymi związanymi z poszczególny-
mi jej regionami. Jednakże w większości polskich podręczników dla klas I–III 
Polska przedstawiana była jako „kraj na pustkowiu” – bez sąsiadów i bez przyja-
ciół (głównie w podręcznikach wydanych na początku roku 2000). Mapa Polski 
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pojawiała się wyizolowana na białym tle podręcznikowych kartek. Taki obraz 
jawi się w podręcznikach pod tytułem Już w szkole522 oraz Chodźmy razem (ilu-
stracje 54 i 55)523.

Dzięki tym podręcznikom uczniowie poznawali granice własnego kraju, bez 
żadnych szerszych kontekstów. Zadanie w podręczniku polecało na mapie Polski 
znaleźć Pieniny, bez patrzenia na nie jako składową większego pasma górskiego – 
Karpat524. Nie dziwiło więc, gdy uczniowie twierdzili, że Rysy są najwyższą górą 
na świecie, a w Morzu Bałtyckim pływają delfiny. Przy takim przedstawianiu oj-
czyzny uczniowie nie mieli możliwości wiązania w przyczynowo-skutkowy łań-
cuch korelacji wydarzeń ogólnoeuropejskich, w których Polska także brała udział 
(w klasach młodszych o taki międzynarodowy kontekst można by poszerzyć choć-
by zagadnienia związane z ochroną przyrody).

Ilustracja 54. Wizerunek Polski, 
klasa III (PL), 2002
Źródło: M.A. Szymańska, Już 
w szkole. Podręcznik do kształce
nia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, 
Nowa Era, Warszawa 2002.

522 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2002, s. 6–7. 

523 M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Chodźmy razem. Podręcznik do kształcenia zin
tegrowanego, kl. 2, sem. 2, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2000, s. 53.

524 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3…, s. 102.
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Ilustracja 55. Wizerunek Polski, klasa II (PL), 2000
Źródło: M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Chodźmy razem. Podręcznik do kształce
nia zintegrowanego, kl. 2, sem. 2, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2000.

Czasami, w klasie III, autorzy decydowali się na umieszczenie Polski pomiędzy 
krajami ościennymi lub na mapie Europy.

Z biegiem lat można było zauważyć wzbogacanie wątków europejskich w szkol-
nych podręcznikach. W roku 2006 uwzględniały one już elementy edukacji euro-
pejskiej przy przedstawianiu mapy Polski, głównie podczas omawiania jej granic 
i sąsiadujących z nią państw (ilustracja 56)525.

Przystąpienie Polski do UE oraz konieczność respektowania europejskich prio-
rytetów edukacyjnych wymusiły na autorach polskich podręczników uwzględnia-
nie europejskiego wymiaru w nauczaniu. Na mapie Europy umieszczano zarówno 
Polskę, jak i inne unijne państwa oraz, co prawda dość „na ludowo” i stereotypo-
wo – czyniono bliskie dzieciom odniesienia do tradycyjnych strojów regionalnych 
i flag państwowych (ilustracja 57)526.

525 H. Kitlińska-Pięta, Z. Orzechowska, M. Stępień, Z Ekoludkiem w szkole. Podręcznik z ćwicze
niami w kl. 2, cz. 4, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 32.

526 H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane 
w kl. 3. Podręcznik. Część 3, WSiP, Warszawa 2006, s. 94–95.



Ilustracja 56. Polska i kraje sąsia-
dujące, klasa II (PL), 2006
Źródło: H. Kitlińska-Pięta, Z. Orze-
chowska, M. Stępień, Z Ekoludkiem 
w szkole. Podręcznik z ćwiczeniami 
w kl.  2, cz. 4, Wydawnictwo Aka-
demickie Żak, Warszawa 2006, s. 32.

Ilustracja 57. Miejsce Polski na mapie Europy, klasa III (PL), 2006
Źródło: H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegro
wane w kl. 3. Podręcznik. Część 3, WSiP, Warszawa 2006, s. 94–95.
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Pojawiały się próby przybliżenia uczniom państw unijnych – zarówno w wy-
miarze geograficznym, jak i tradycji ludowych lub narodowych czy charaktery-
stycznych dyscyplin sportowych (ilustracja 58)527.

Ilustracja 58. Reprezentacja krajów UE, klasa III (PL), 2006

Mimo obecności takich ilustracji w podręcznikach nadal jednak odnosiło się 
wrażenie, że pojawiają się one epizodycznie i sporadycznie – przy okazji Dnia 
Dziecka lub omawiania wybranych elementów geografii Polski. Być może autorzy 
podręczników do nauczania wczesnoszkolnego pomijali konteksty europejskie, 
rozpoczynając od elementów edukacji regionalnej i opierając się na sztuce ludowej 
(ilustracja 59)528.

Podejmując taki kierunek myślenia, nie uwzględniano aktualnie rozgrywają-
cych się wydarzeń w miejscu zamieszkania ucznia ani nie podejmowano próby 
umiejscowienia rodzimej miejscowości w ówczesnym pejzażu kulturowym Euro-
py lub Polski. 

W naszym podręczniku jest trochę o Europie, jest flaga i opis niektórych krajów; o, ale 
brakuje mi nagrania hymnu europejskiego, nie mam go skąd wziąć… (…). Trochę 
za bardzo w „drugą stronę” idą teraz podręczniki, całkiem nie ma nic o własnej miejs-
cowości. Ja to robię poza programem, uczę dzieci tak, jak to było dawniej – o ich 

527 Ibid., s. 116–117.
528 M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Całoroczna podróż. Podręcznik do kształcenia 

zintegrowanego, kl. 3, sem. 1, Juka, Warszawa 2001, s. 99–103.

Ilustracja 59. Elementy edukacji regionalnej, klasa III (PL), 2001
Źródło: M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Całoroczna podróż. Podręcznik do kształ
cenia zintegrowanego, kl. 3, sem. 1, Juka, Warszawa 2001, s. 99–103.
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miejscowości, zwiedzamy okolice, odwiedzamy rodziców w ich pracy, jak ktoś pracuje 
w fajnym miejscu, o na przykład tata Karoliny jest lekarzem i byliśmy w ośrodku z wi-
zytą. Dzieci bardzo były zainteresowane, choć znają ten ośrodek dobrze, bo chodzą 
tam do szczepienia, ale jak pielęgniarka zaczęła opowiadać o chorobach, pokazywać 
strzykawki i plakaty, to aż buzie otwierali ze zdziwienia. Słuchali stetoskopem bicia 
serca. Każdy wrócił do domu z plastikową strzykawką i masą broszurek. Ale tego nie 
ma w podręcznikach, ja to robię sama529. 

Oczywiście nie jest łatwym zadaniem takie skonstruowanie podręcznika, 
w którym znalazłyby się odniesienia regionalne i lokalne – głównie w zakresie 
treści społecznych i kulturowych – i uniwersalne w podręczniku ogólnopolskim. 
Jednakże możliwe było (i jest nadal) takie ukierunkowanie spostrzeżeń ucznia po-
przez pytania i zadania zawarte w podręczniku (lub ćwiczeniach do niego), by 
zagadnienia ogólnoeuropejskie lub ogólnopolskie zawęzić do zjawisk regional-
nych, wykazując spójność dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub rozwoju 
społecznego.

529 Fragment wywiadu z polską nauczycielką, nauczanie zintegrowane, grupa wiekowa 30–45 lat.
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527 Ibid., s. 116–117.
528 M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Całoroczna podróż. Podręcznik do kształcenia 

zintegrowanego, kl. 3, sem. 1, Juka, Warszawa 2001, s. 99–103.
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244 Edukacja w Polsce w procesie przemian

Elementy nauczania historii Polski, na podstawie historii miast, w podręczni-
kach nauczania wczesnoszkolnego były przedstawiane bez uwzględnienia wielo-
kulturowych kontekstów530. Kalisz, Gniezno, Poznań, Kraków, Gdańsk i Sando-
mierz wymieniano jednym tchem jako miasta polskie. Oczywiście miasta te, może 
w pewnym sensie poza Gdańskiem, są rzeczywiście przesiąknięte polskością, ale 
ich historyczny pejzaż jest w sposób oczywisty wynikiem splatania się w ciągu 
wieków wielokulturowych wątków. Zaznajamianie uczniów z wielowymiarowym 
dziedzictwem kulturowym miast polskich byłoby więc świetną okazją, aby wyka-
zać przenikanie się kultur i miejsce polskiego dziedzictwa w szerszym europejskim 
kontekście. Redukowanie wymiaru miasta czy miejscowości jedynie do wymia-
ru dziedzictwa narodowego fałszowało rzeczywistość i budowało etnocentrycz-
ny i wyrwany z kontekstu obraz własnego kraju531. W podręcznikach starszych, 
sprzed przystąpienia Polski do UE, jednakże wciąż ówcześnie funkcjonujących 
na rynku edukacyjnym, Polska wciąż jawiła się jako miejsce albo tradycyjne, albo 
martyrologiczne. „Ciągle tylko ta wojna i wojna. Już jest tyle lat po wojnie, a my 
ciągle z szablami na Niemców albo Ruskich lecimy. Ja nie lubię omawiać tych te-
matów związanych z 1 września, 11 listopada czy 3 maja. Strasznie to wszystko 
ciężkie i jakieś takie nie dla małych dzieci. Niby mamy już nowe podręczniki, ale 
temat wojny ciągle jest niezmienny”532. Pamięć o wojnie i konieczności obrony 
granic lub ludowy tradycjonalizm i pobożność – takie hasła-pieczęcie odciskały 
w umysłach dziecka wizerunek ojczyzny oraz miały niebagatelny wpływ na kształ-
towanie postaw obywatelskich i rozumienia powinności wobec ojczyzny533,534. 

Podobnie podczas zapoznawania uczniów z postaciami wielkich Polaków 
przemilczano francuskie korzenie i rodzinne koneksje Chopina, niemieckie Ko-
pernika i litewskie Mickiewicza. Natomiast omawiając postać Jana Gutenberga 
i jego drukarski wynalazek, wspominano o tym, że był Niemcem535.

Podręcznik Już w szkole536 dla klasy II w pierwszym semestrze zawierał głów-
nie treści patriotyczne. Przedstawiał sylwetki sławnych Polaków, polskie tra-
dycje, polskie tańce, polskie miasta, polskie legendy, nawiązywał do wydarzeń 
drugiej wojny światowej, 11 listopada; i choć omawianie elementów treści histo-
rycznych jest jak najbardziej wskazane w edukacji wczesnoszkolnej, to między 

530 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2002, s. 72–73,

531 Świetnym przykładem takiego wielokulturowego postrzegania, polskiego obecnie, miasta 
Wrocławia jest książka Normana Daviesa Mikrokosmos. 

532 Fragment wywiadu z polską nauczycielką, nauczanie zintegrowane, grupa wiekowa 30–45 lat.
533 Z. Rejnik, Szkoła marzeń, Klasa I. Podręcznik. Kształcenie zintegrowane, cz. 4, Mac Edukacja, 

Kielce 2002, s. 54–55.
534 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 

Era, Warszawa 2004, s. 79 oraz M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowane
go, sem. 1, kl. 2, Nowa Era, Warszawa 2001, s. 70.

535 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2004, s. 88–89.

536 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2002.
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wierszami można jednak znaleźć etnocentryczne przekazy. Autorzy tegoż pod-
ręcznika podczas omawiania rocznicy 3 Maja tytułują rozdział „Najpiękniejsza 
jest muzyka polska”537, bez podania argumentacji dla kogo i dlaczego jest naj-
piękniejsza. Pytanie o patriotyzm od lat jest nieodłącznie związane z pojęciem 
ojczyzny i sposobem jej przedstawiania w podręcznikach. W książce z 2006 roku 
nadal niestety dominuje „stare” pojmowanie tego pojęcia. Zamieszczając wiersz 
O ptakach i ojczyźnie, autorzy dali uczniowi przekaz, że każdy powinien mieć 
tylko jedną ojczyznę, a nie – jak wymieniane ptaki – dwie ojczyzny, które są tak 
samo ważne i swojskie. 

Zanim chłody nastaną,
Kiedy w liściach pożółkłych wiatr gwizdnie,
Odlatują ptaki za morza
Ku swej drugiej, cieplejszej ojczyźnie.

Więc dwa mają kraje ojczyste.
Gdzie jest ciepło, tam czują się swojsko. (…)
Ale ani dalekich krain,
Ani skrzydeł im nie zazdroszczę.
Nam wystarczy jedna ojczyzna,
Nam to niebo nad inne droższe.

My z ojczyzną jesteśmy związani
Na pogodę, na śnieżne zawieje.
My z ojczyzną płaczemy gdy płacze,
A śmiejemy się – kiedy się śmieje. (…)
Do widzenia, ptaki przelotne!
Ja zostaję.
Tu moja ojczyzna538.

Na kolejnej stronie podręcznik zawierał posługujący się narodową symboliką 
wiersz pod tytułem Twój dom Wandy Chotomskiej, grający na uczuciach i rodzin-
nych skojarzeniach (chleb, mama, dom gościnny):

I jest w czerwieni maków
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

537 M.A. Szymańska, Już w szkole. Obserwuje, przeżywam, poznaję… Ćwiczenia, cz. 4, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2004, s. 19.

538 H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane 
w kl. 3. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2006, s. 28.
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W mazurku Chopinowskim 
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska539.

Po zapoznaniu się z tymi utworami uczniowie znajdowali polecenie zdefinio-
wania tego, kogo nazywamy patriotą, oraz otrzymali od autorów zestaw wyrazów 
do wykorzystania: „miłość ojczyzny, przywiązanie do historii Polski, szacunek dla 
tradycji, pamięć o polskich bohaterach, dbałość o język polski, umiłowanie ojczy-
stego krajobrazu, praca dla kraju”540.

W czasach masowych migracji, także wewnątrzunijnych mobilności oraz re-
spektowania unijnych czterech swobód, takie wiersze i polecenia skłaniały ucz-
nia do myślenia w kategoriach bardzo tradycyjnych, rodem wręcz z XIX wieku, 
kiedy normą było trwanie przez całe życie w miejscu urodzenia, a migrację po-
strzegano jako traumatyczną decyzję, nieodwracalną i wymagającą całkowite-
go przebudowania własnej tożsamości. Takie myślenie powodowało skłonność 
do traktowania migrantów jako obcych, którzy nie mogli być patriotami kraju 
wybranego do życia, gdyż nie należeli do niego na mocy historyczno-kulturowego 
dziedzictwa. Nie był więc w dziecięcym pojmowaniu, patriotą imigrant, który 
nie najlepiej mówił po polsku i kulturowo należał w znacznej mierze do kraju 
pochodzenia, ale wybrał Polskę jako swoją ojczyznę, gdzie chce mieszkać i dla 
jej rozwoju pracować jako lojalny obywatel. Takie teksty wyłączały z kręgu praw-
dziwych patriotów te osoby, które osiedliły się w Polsce, choć nie były związane 
z polską historią i tradycją, natomiast uczciwie pracowały dla dobra Polski, pła-
ciły w Polsce podatki i próbowały nauczyć się nowego języka. Nie był też w tym 
ujęciu patriotą polski emigrant ani młody Polak, który widział swoją szansę 
w wykorzystywaniu możliwości, jakie dawała mu Unia Europejska – możliwości 
życia i pracy gdziekolwiek w Europie oraz czynnego włączenia się w życie lokal-
nych społeczności. Takie podejście do istoty patriotyzmu powodowało margi-
nalizację, wyłączenie społeczne i tworzyło poczucie winy i nielojalności wobec 
Polski wszystkich tych osób, które wyjechały i osiedliły się poza nią. Przeciwsta-
wienie wędrownych ptaków prawdziwym patriotom mogło wzbudzać poczucie 
winy, nielojalności i niższości wobec autochtonów i prawdziwych rdzennych 
oraz niemobilnych rodaków. 

Te piękne wiersze mogły być świetną okazją do rozpoczęcia z uczniami roz-
mów na temat definicji ojczyzny dużej i małej, powinności wobec niej, obywatel-
stwa polskiego i europejskiego, rozmów o moralności, lojalności, prawach i obo-
wiązkach obywatelskich etc. Zostały jednak zdominowane przez etnocentryczne 
postrzeganie pojęcia patriotyzmu, w którym brak było europejskiej perspektywy. 

539 Ibid., s. 29. 
540 Ibid., s. 29, ćwiczenie dla ucznia nr 2.
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W imię tak pojmowanego patriotyzmu dokonywane są, kompletnie obce i niezrozu-
miale dla młodych, rewindykacje historyczne i uprawia się kult martyrologii naro-
dowej. Wreszcie patriotyzm to nuda szkolnych lektur, utrwalona frazeologia i zbitki 
pojęciowe, które ułatwiają napisanie niemal każdego wypracowania i sformułowanie 
każdej wypowiedzi, w której prędzej czy później będzie mowa o bohaterstwie narodu 
polskiego, jarzmie zaborcy itp.541

Nauczyciele uważali, że niewiele zmieniło się w kwestii rozumienia przez ucz-
niów pojęcia patriotyzmu. 

Nie rozumiem, dlaczego żeby być prawdziwym Polakiem i patriotą, to trzeba umrzeć 
za ojczyznę… A nie można inaczej? Przecież te nasze dzieci urodziły się w czasach 
bez wojny, one tylko z filmów wiedzą, co to wojna i walka, jeśli w ogóle rozumieją, 
o co chodzi w filmowej strzelaninie… To się kompletnie mija z rzeczywistością. Kiedyś, 
po czytaniu jakiegoś fragmentu opowiadania, już nie pamiętam, co to było, uczeń mnie 
zapytał, dlaczego musimy się bać Niemców… I co ja mu miałam powiedzieć? Że to było 
dawno, że prawda – czy że nieprawda? (…) To są trudne tematy, a ministerstwo nie 
ułatwia nam pracy, brakuje dobrych materiałów i wytycznych do realizacji542.

W podręcznikach po 2000 roku można było odnaleźć odwołania do rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, powstania hymnu polskiego, odzyskania niepod-
ległości w 1918 roku oraz postaci Józefa Piłsudskiego i drugiej wojny światowej. 
Uczniowie klas IV–VI pytani w ankietach, co to znaczy być patriotą, niezmiennie 
pisali: „walczyć z wrogiem” i „oddać życie za ojczyznę”. Niewielu wyniosło z domu 
i ze szkoły przekonanie, że bycie patriotą to także uczciwa i żmudna praca dla do-
brego imienia swojego kraju i narodu, lokalnej społeczności, płacenie podatków, 
niepobieranie fałszywych rent i ogólnie nieoszukiwanie własnego demokratycznie 
zbudowanego państwa. 

Patriotyzm to nie tylko bohaterstwo na polu bitwy, ale także cnoty obywatelskie, 
które można kształtować już bardzo wcześnie, także na poziomie edukacji wczesno-
szkolnej poprzez wyrabianie nawyków elementarnej uczciwości, jak choćby nieod-
pisywania od kolegów podczas klasówek. Niestety stereotypowe ujęcie patriotyzmu, 
rozumiane jako walka przeciw zaborcy, wytworzyło nawyki myślowe akceptujące 
oszukiwanie własnego państwa i nielojalność oraz nieufność wobec władzy. 

Nawyki te, uzasadnione w sytuacji zaborów i komunistycznego reżimu, były bar-
dzo szkodliwe w chwili, gdy budowano demokratyczne państwo i należało wycho-
wać nowe pokolenia obywateli, dla których patriotyzm powinien był oznaczać cnoty 
obywatelskie, a nie walkę z uzurpatorem. Jeśli nauczyciel miałby wystarczającą dozę 
wrażliwości i wiedzy, mógłby spożytkować to nowe ujęcie patriotyzmu do kształto-
wania przenikających się wzajemnie tożsamości: europejskiej, narodowej i lokalnej.

541 A. Radziwiłł, O wychowaniu szkolnym…, s. 22.
542 Fragment wywiadu z polską nauczycielką, grupa wiekowa 30–45 lat.
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Nieodłącznym elementem wychowania patriotycznego były od lat w polskich 
podręcznikach odniesienia do kultury ludowej i wsi. Obraz polskiej wsi nadal 
w podręcznikach po 2000 roku był dość przestarzały. Dominowały traktory, ko-
biety zbierające kartofle i wrony nad ścierniskiem543. Obraz ten był w badanym 
okresie niezupełnie prawdziwy, bo na polskiej wsi obok małych rodzinnych go-
spodarstw, w których rzeczywiście chłop w gumiakach ręcznie obsiewał zagony, 
coraz częściej pojawiały się nowoczesne maszyny rolnicze, a chłopa w gumiakach 
zastępował ubrany w garnitur i krawat dyrektor przedsiębiorstwa rolnego. Domy 
ówczesnej wsi to nie wiejskie chaty ze strzechą (choć i takie się zdarzały), ale pięk-
ne wille z anteną satelitarną na dachu i zagranicznym autem na podwórku. Mimo 
upływu lat i rzeczywistych przemian społecznych obraz polskiej wsi w podręcz-
nikach wciąż się nie zmieniał, kształtując nieprawdziwy jej wizerunek i utrwala-
jąc stereotyp głupkowatego, źle wykształconego chłopa, brodzącego gumiakami 
w błocie544. 

Wizerunek innych państw i społeczeństw Europy i świata 
oraz treści edukacji międzykulturowej 

Edukacja wczesnoszkolna to ten etap edukacyjny, w którym uczniowie po raz 
pierwszy w „dorosły i poważny” sposób mogą dowiedzieć się o aspektach ota-
czającego ich świata, o innych ludziach, kulturach, o podobieństwach i różnicach 
między nimi. 

Opierając się na bliskich sześcio-/siedmioletnim dzieciom zdarzeniach i po-
jęciach, nauczyciel ma szansę wprowadzić elementy edukacji międzykulturowej 
oraz historyczno-geograficzno-społecznej spójności. Odbywa się to na podsta-
wie podań i legend lub odniesień historycznych w ramach historii rodzinnych 
(do dwóch pokoleń wstecz – rodzice i dziadkowie dziecka). 

Niektóre podręczniki wykorzystywały edukację historyczną do wprowadzania 
treści europejskich i przybliżania uczniowi elementów geografii Europy. Podręcz-
nik Moja szkoła, prezentując legendę o powstaniu i ukształtowaniu terenu Danii, 
zamieszczał również informację o Europie i Polsce jako jej części: „Europa to część 
świata. Zajmuje ona wielki obszar lądu, który jest otoczony morzami i oceanami. 
W Europie leży wiele państw, w tym Polska. Polacy są Europejczykami”545.

543 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2002, s. 33.

544 M.A. Szymańska, Już w szkole. Obserwuje, przeżywam, poznaję… Ćwiczenia, cz. 4, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2005, s. 93.

545 Moja szkoła. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego, kl. II, cz. 6, red. J. Fali-
szewska, E. Misiorowska, MAC Edukacja, Kielce 2001, s. 34–35.
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Przy okazji omawiania świąt Bożego Narodzenia jeden z podręczników za-
mieścił informacje o tym, jak w innych krajach świętuje się Wigilię546. Niekiedy 
podręczniki przekazywały krótkie notki na temat innych państw europejskich lub 
ich stolic. Brak jednak było w tych informacjach wykazania związku między Pol-
ską a tymi wskazanymi państwami, a przecież Francja była miejscem przebywania 
Adam Mickiewicza i drugą ojczyzną Fryderyka Chopina i Marii Skłodowskiej-
-Curie, z Czech przywędrował do nas święty Wojciech, włoscy architekci zbudo-
wali Kraków, a królowa Bona przywiozła do Polski kalafiory i pomidory. Brak tych 
informacji powodował kształtowanie u ucznia przeświadczenia, że kultura euro-
pejska jest zupełnie „obca” kulturze polskiej i nie ma między nimi żadnego związ-
ku. Szkoda, gdyż takie informacje nadałyby europejski wymiar polskiej historii 
i wykazały przenikanie się kultur. 

Okazją do wprowadzania wątków międzykulturowych mogłyby być obecne 
w każdym polskim podręczniku treści dotyczące bezpieczeństwa na drodze i kul-
tury zachowania w środkach masowego transportu. W podręcznikach nie udało 
się znaleźć żadnych takich ciekawostek ani odniesień europejskich (np. o lewo-
stronnym ruchu w niektórych krajach UE czy charakterystycznych angielskich 
autobusach). Podczas omawiania pór roku, pogody, jesiennych owoców – pod-
ręczniki mówiły tylko o polskiej pogodzie i polskich sadach oraz ogrodach. Gdy-
by czyniły odniesienia europejskie, uczniowie mieliby szansę skonstruować sobie 
nieetnocentryczny wizerunek świata – bo przecież, podczas gdy w Polsce mamy 
szarugi jesienne, na południu Europy można wciąż jeszcze kąpać się w morzu 
i chodzić w cienkich, letnich ubraniach, natomiast na północy w Szwecji czy Nor-
wegii dni już są bardzo krótkie, jest zimno i czasem prószy śnieg. W Polsce zbiera 
się jabłka i śliwki, a we Włoszech winogrona i cytrusy. Pomysły na wprowadzanie 
elementów edukacji międzykulturowej i perspektywy europejskiej do edukacji 
wczesnoszkolnej można by mnożyć, nie udało się ich jednak odnaleźć w szkol-
nych podręcznikach. 

Niektóre lektury szkolne przewidziane programem dawały pretekst do wpro-
wadzania informacji o innych europejskich krajach (ilustracja 60). Podczas oma-
wiania książki O psie, który jeździł koleją autorzy podręcznika Już w szkole547 
przedstawili mapę Włoch, prosząc ucznia o zaznaczenie trasy podróży psa Lampo.

Edukacja międzykulturowa przybierała dość często postać edukacji geograficz-
nej, w której dominowały treści encyklopedyczne zamiast kulturowych odniesień 
i poszukiwania elementów wspólnych oraz różnicujących pomiędzy kulturami 
Europy i świata, pomiędzy Polską a innymi europejskimi krajami.

546 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2002, s. 108–109.

547 M.A. Szymańska, Już w szkole. Obserwuję, przezywam, poznaję… Ćwiczenia. Cz. 4, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2005, s. 70.
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Ilustracja 60. Obraz innych krajów, klasa III (PL), 2004
Źródło: M.A. Szymańska, Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, poznaję… Ćwiczenia. Cz. 4, kl. 3, 
Nowa Era, Warszawa 2005, s. 70.

Kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączanie 
uczniów w życie kraju i Europy 

Przygotowanie uczniów w młodszym wieku szkolnym do podejmowania odpo-
wiedzialności za siebie i innych rozpoczyna się od wspólnego opracowywania 
oraz przestrzegania reguł zachowania, zapoznawania z prawami i obowiązkami, 
wskazywania modelowych sposobów bezkonfliktowego rozwiązywania szkolnych 
i dziecięcych problemów. Niewiele podręczników podejmowało tę tematykę w za-
kresie szerszym niż „obowiązki dyżurnego”, choć nauczyciele twierdzą, że każdy 
nowy rok szkolny rozpoczyna się od ustalania w klasach wspólnych regulaminów 
i zasad współpracy. 

Dobrym przykładem kształtowania kompetencji obywatelskich był podręcz-
nik Już w szkole, w którym autorka pisze: „Szkoła to miejsce, w którym spędzasz 
dużo czasu. Także od Ciebie zależy, jaka ona będzie. Tworzycie ją przecież Ty, 
Twoi koledzy oraz Ci, którzy Cię uczą”548. Zachowania, w których respektuje się 

548 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2002, s. 52. 
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ustalone reguły, promowane były także w podręczniku dla klasy II. Teksty czyta-
nek dotyczyły nie tylko zachowań w społeczności klasowej, ale także tych poza 
szkołą, w sytuacjach, w których prawdopodobnie na co dzień uczniowie mogli się 
znajdować – prawdomówność wobec rodziców, dziadków, nieuleganie wpływom 
innych (dorosłych i kolegów/koleżanek)549.

Tematyka edukacji obywatelskiej nie była popularnym elementem nauczania 
wczesnoszkolnego. Podręcznik Już w szkole wprowadzał te treści dopiero w kla-
sie III w drugim semestrze. Tekst czytanki wyjaśniał uczniowi pojęcia konstytucji, 
sejmu i senatu, prezydenta i rady ministrów. Przedstawiał fragmenty Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1, 2, 4, 70, 72) oraz zwracał uwagę ucznia na ko-
nieczność przedyskutowania w klasie spraw związanych z prawami dziecka550. 
I choć przekazywanie informacji o polskiej Konstytucji, obowiązkach rządu, pre-
zydenta, liczbie posłów tworzących parlament, zamieszczanie fotografii gmachu 
sejmu lub Pałacu Prezydenckiego było obecne na kartach podręczników, szczegól-
nie dla klasy III551, to taka edukacja obywatelska była mało efektywna. Uczniowie 
co prawda zapoznawali się ze strukturą władzy na szczeblu centralnym w Polsce, 
ale nie mieli pojęcia o lokalnych władzach samorządowych, zakresie ich działania. 
Nie mieli świadomości, że oni sami również mogą mieć wpływ na to, co dzieje się 
w ich najbliższym otoczeniu. Brak było treści, które wiązałyby dziecko z regionem 
lub lokalną miejscowością i czyniły je odpowiedzialnym za kształtowanie krajo-
brazu społecznego jego własnej miejscowości; które by uświadamiały uczniom ich 
powinności zarówno wobec własnej miejscowości, jak i wobec ojczyzny w szero-
kim rozumieniu tego słowa. Nauczyciele także nie rozumieli idei edukacji obywa-
telskiej w młodszym wieku szkolnym. Najczęściej łączyli ją z nauczaniem o wła-
dzach państwowych, wyborach lub nauczaniem historii. „Ja jeszcze tych tematów 
nie omawiałam, zostawiam je na klasę III, bo dzieci w I klasie są za małe, aby się 
nauczyć o sejmie i senacie”552. A przecież w młodszym wieku szkolnym nie chodzi 
w tym przypadku o przekazanie wiedzy, ale o kształtowanie społecznie pożąda-
nych zachowań, postaw i nawyków; poznawanie funkcjonowania nie całej Polski, 
ale własnej miejscowości (w przypadku wsi lub małego miasteczka) albo włas-
nej dzielnicy (w przypadku dużego miasta), albo wręcz funkcjonowania własnej 
szkoły – jej władz (obowiązków jej pracowników i ich odpowiedzialności), zasad 
działania (w tym regulaminów, z uczniowskimi włącznie), a także funkcjonowania 
własnej klasy szkolnej – podziału ról (przewodniczący, dyżurny etc.), ustalanie 
reguł zachowania etc. 

549 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 2, Nowa 
Era, Warszawa 2001, s. 50–51. 

550 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2004, s. 78–79, 98 oraz M.A. Szymańska, Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, pozna
ję… Ćwiczenia. Cz. 4, kl. 3, Nowa Era, Warszawa 2005, s. 53.

551 H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Kształcenie zintegrowane w kl. 3…, s. 100.
552 Fragment wywiadu z polską nauczycielką, nauczanie zintegrowane, grupa wiekowa 30–45 lat.
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W zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej w polskich podręcznikach dużo 
było natomiast treści (ilustracji i tekstów) odnoszących się do kształtowania kul-
tury zachowania i akceptowanych społecznie zachowań wobec innych osób. Tu 
nacisk położono na poszanowanie osób starszych, dbanie o czystość (nierzucanie 
papierów i śmieci na podłogę czy trawę, niesłuchanie zbyt głośno muzyki w obec-
ności innych osób, którym to przeszkadza etc.). 

Zakres i waga edukacji obywatelskiej i społecznej (w zestawieniu z innymi treś-
ciami edukacyjnymi) zależały głównie od kompetencji, postaw i wrażliwości na-
uczyciela oraz jego gotowości do wdrażania do programu nauczania nowatorskich 
treści. Od niego zależało, czy zawarte w podręcznikach ilustracje i teksty będzie 
umiał wykorzystać na rzecz edukacji obywatelskiej, nadając im kontekst szerszy 
niż jedynie poprawne zachowanie w konkretnych sytuacjach553.

Globalne spojrzenie na sprawy ogólne pojawiało się w odniesieniu do zagad-
nienia wychowania dla pokoju. Niektóre podręczniki z okazji Dnia Dziecka poru-
szały ten temat, wtłaczając ucznia w krąg rówieśników z całego świata:

My, 
dzieci całego świata, 
bez względu na kolor skóry,
pragniemy
pokoju.
Niech pokój 
jak drzewo 
urasta w chmury!
I chociaż
z różnych języków
pragnienie nasze wyrasta,
drzewo pokoju – jest jedno
i wszystkie łączy miasta554.

Na tym jednakże najczęściej kończyło się analizowanie tematyki pokoju na 
świecie, jeśli pominąć wszechobecny obraz Polski walczącej w imię pokoju w cza-
sie drugiej wojny światowej.

553 H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Kształcenie zintegrowane w kl. 3…, s. 139. 
554 H. Kitlińska-Pieta, Z. Orzechowska, M. Stępień, Z Ekoludkiem w szkole..., s. 104.
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Wizerunek „innych” z uwagi na kolor skóry, wyznanie 
i grupę społeczną

Tematyka życia i zabaw dzieci w innych krajach, zapisana w podstawie programo-
wej, była realizowana okazjonalnie, w czerwcu, podczas świętowania Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka. Wówczas w odpowiednich częściach podręcznika pojawiały 
się wizerunki „innych” dzieci, najczęściej w wyobrażeniach stereotypowych – ubra-
ne w regionalne stroje, na tle tradycyjnych domów – choć niektóre podręczniki 
próbowały przedstawiać „innych” w bardziej uwspółcześnionych ujęciach555. 

Wizerunek przedstawicieli innych narodów, przynależnych do innych niż 
europejskie kultur, Chińczyków, Indian, Japończyków, nieodłącznie wiązał się 
ze stereotypowymi atrybutami (nawet jeśli, tak jak na ilustracji 61, były to postacie 
stylizowane): bose dziecko z miską ryżu, dziewczynka w kimonie, chłopiec z prze-
paską na biodrach556. 

Ilustracja 61. Wizerunek „innych”, klasa III (PL), 2003
Źródło: M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 3, 
Nowa Era, Warszawa 2003, s. 111, 115.

555 Moja szkoła..., s. 10. 
556 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 3, Nowa 

Era, Warszawa 2003, s. 111, 115.
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Ilustracja 62. Wizerunek „innych”, klasa I (PL), 
około 2000 
Źródło: Laskowska R., Świat literek. Podręcznik 
do kształcenia zintegrowanego, kl.  1, sem. II, 
wyd 1, Juka, Warszawa, s. 88.

Podręcznikowi Murzyni to byli dzicy ludzie, mieszkający w bambusowych 
chatach i jeżdżący na strusiach (ilustracja 62)557. 

I znów trzeba podkreślić, że nie byłoby niczego złego w takiej prezentacji, gdy-
by oprócz stereotypowego ujęcia znalazły się w podręczniku ilustracje pokazują-
ce przedstawicieli tych narodów i ras w sytuacjach normalnych i współczesnych. 
Bo choć niektóre plemiona żyją rzeczywiście w środku tropikalnych lasów, a dzieci 
w chińskich wioskach biegają w bambusowych kapelusikach z miską ryżu w dłoni, 
to współcześnie wielu z tych ludzi (nie tylko w swoich krajach, ale i w miastach 
europejskich) pracuje w sklepach, biurach, urzędach, są dyrektorami firm lub 
pełnią zawody stróża bądź hydraulika czy piekarza; podobnie jak ich białoskó-
rzy, europejscy koledzy. Próbę takiego przedstawienia wizerunku „innego” podjął 
podręcznik Z Ekoludkiem w szkole558, w którym przy okazji omawiania reguł or-
tograficznych autorzy ubarwili kartkę podręcznika wizerunkiem Murzynka, bez 
nadawania mu etnicznych atrybutów (ilustracja 63). 

557 R. Laskowska, Świat literek..., s. 88.
558 H. Kitlińska-Pieta, Z. Orzechowska, M. Stępień, Z Ekoludkiem w szkole…, s. 51.
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Ilustracja 63. Wizerunek „innych”, klasa II 
(PL), 2006
Źródło: Kitlińska-Pieta H., Orzechowska 
Z., Stępień M., Z Ekoludkiem w szkole. 
Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania 
zintegrowanego w kl. II, cz. 4, Moje radości 
i zabawy, Wydawnictwo Edukacyjne Żak, 
Warszawa 2006, s. 51.

W polskich podręcznikach do nauczania wczesnoszkolnego właściwie nie było 
treści wielokulturowych i międzykulturowych. Pojawiały się one sporadycznie, 
a ich wykorzystanie w dużej mierze zależało od wrażliwości i kompetencji nauczy-
ciela. Kilku badanych nauczycieli (3 osoby) stwierdziło, że treści te nie są potrzeb-
ne, gdyż uczą oni w małych szkołach, gdzie uczęszcza 100% polskich dzieci; inny 
nauczyciel stwierdził: „treści wielokulturowe się trudno wprowadza, bo dzieci nie 
mają żadnych doświadczeń, a Murzyna widziały tylko na obrazku”559. 

Sposób, w jaki treści wielokulturowe są prezentowane w podręcznikach, wyda-
wał się być sumą przypadku i fantazji autora podręcznika, a nie planowym dzia-
łaniem. Takie tematy, jak „życie dzieci w innych krajach”, „podobieństwa i różnice 
między ludźmi”, „zrozumienie a tolerancja”, „krajobraz kulturowy”, wskazane pod-
stawą programową w celu kształtowania „umiejętności nawiązywania i utrzymy-
wania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełno-
sprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy, itp.”560, były traktowane 
przez większość nauczycieli jako treści uzupełniające i tak zwane michałki, a ich 
realizacja opierała się na przeczytaniu wierszyka o zbliżonej problematyce.

559 Fragment wywiadu z polskim nauczycielem, nauczyciel informatyki, grupa wiekowa 38 lat.
560 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, http://

www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/prawo-p.php (dostęp: 1.01.2003).
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Obraz rodziny, jej miejsce w środowisku lokalnym, role 
społeczne jej członków, w tym wizerunek i role społeczne 
chłopców/dziewcząt, mężczyzn/kobiet

Nowością w polskich podręcznikach były czytanki poruszające problemy społecz-
ne występujące w Polsce, takie jak ubóstwo561, zapracowanie i zabieganie człon-
ków rodziny, patologie społeczne, na przykład chuligaństwo i przestępczość562. 
Nie można było natomiast znaleźć w podręczniku obrazu rodziny niepełnej, gdzie 
brak jest jednego z rodziców (niezależnie od przyczyny – śmierć, rozwód, separa-
cja, długotrwały wyjazd etc.). 

Nauczyciele w badaniach zwracali uwagę na rozbieżność między obrazem ro-
dziny podręcznikowej i rzeczywistej. 

Ja mam trudną sytuację, bo mam w klasie dwójkę dzieci, gdzie w jednym przypadku 
matka nie żyje i tylko ojciec z dziadkami wychowuje całą czwórkę dzieci, z czego jedno 
jest w mojej klasie, a w drugim przypadku ojciec Kasi jest już od 3 lat za granicą i mama 
jest z nią sama. Źle się omawia tematy rodzinne, gdy wszyscy w klasie mają pełne ro-
dziny, a dwójka jest taka poszkodowana. W podręcznikach nie ma żadnej alternatywy, 
tam też wszystkie dzieci mają pełne, szczęśliwe rodziny563.

Podręcznikowa rodzina niemal zawsze przedstawiana była w składzie pełnym: 
mama, tata, dzieci (najczęściej dwoje), dziadkowie. 

Jedynie z okazji Święta Zmarłych zamieszczane były czasami opowiadania lub 
wiersze związane ze śmiercią kogoś ze starszego pokolenia. W żadnym z podręcz-
ników nie znaleziono informacji o funkcjonowaniu rodziny w społeczności lokal-
nej, włączaniu się w działania samorządowe, uczestniczeniu w wyborach, dysku-
towaniu o sprawach lokalnych. 

Tylko sprawa pomagania innym ludziom (staruszkom, niepełnosprawnym) 
bywała w podręcznikach poruszana. W Już w szkole, choć nie wiąże się to bez-
pośrednio z wizerunkiem miejsca rodziny w lokalnej społeczności, autor zwrócił 
uwagę uczniów na potrzeby ludzi starszych i konieczność objęcia ich opieką:

Ale teraz, kiedy koło jej domu przejeżdża drogą wóz, ten pan, co wóz prowadzi, wcho-
dzi zawsze do ogródka, uśmiecha się i rąbie drewno. A kiedy przejeżdża drogą traktor, 
ten pan, co traktor prowadzi, wchodzi na podwórze i wyciąga ze studni dużo wiader 

561 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2003, s. 100–101.

562 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2002, s. 17–19.

563 Fragment wywiadu z polską nauczycielką, nauczanie zintegrowane, grupa wiekowa 30–45 lat.



257Treści nauczania we współczesnych polskich podręcznikach…

wody. Dzieci wracające ze szkoły też wchodzą do tego domu, uśmiechają się do pani 
i pomagają zrobić to i owo564.

Elementarz i pierwsza czytanka, jako pierwsza szkolna książeczka, dostarczają 
pierwszego przekazu o konstrukcji świata społecznego, rolach i aktywnościach 
podejmowanych przez grupy ludzkie lub pojedyncze osoby. Analiza treści w pod-
ręcznikach wykazała, że przedstawiane ujęcie ról dziewczęcych i chłopięcych 
w rodzinie, szkole i na zajęciach pozaszkolnych było w dużej mierze przypadkowe 
i często obarczone stereotypizacją płci, choć czasami pojawiały się próby nowator-
skiego ujmowania tej problematyki. 

Podręczniki z około 2000 roku przedstawiały sztywny podział ról w rodzinie, 
gdzie mama tuli dzieci do snu i pracuje w kuchni, a tata zabiera je na wycieczki 
i naprawia stół565. Tylko 17% ankietowanych osób zwróciło jednak uwagę na to, 

564 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2004, s. 64–65.

565 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 1, Nowa 
Era, Warszawa 2000, s. 11–12. 

Ilustracja 64. Stereotypowe ujęcie ról w rodzinie, klasa I (PL), 2000
Źródło: M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 1, 
Nowa Era, Warszawa 2000, s. 11–12. 
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że takie przedstawianie rodziny jest stereotypowe, że należałoby je zmienić. Pozo-
stałe osoby nie zauważyły stereotypu, traktując taką sytuację jako normę. W tym 
przypadku podręcznik nie dawał innego obrazu zawodów i podziału prac, któ-
ry potwierdziłby, że przyjmowanie ról jest jedynie sprawą dobrowolnego wyboru 
i umowy międzyludzkiej, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, matki i ojcowie 
dzielą się obowiązkami i nie ma żadnych sztywnych przypisanych im życiowych 
zadań, jeśli nie brać pod uwagę konieczności biologicznych – rodzenia dzieci czy 
karmienia noworodków piersią (ilustracja 64). 

Komputery, gra w piłkę w podręczniku z roku 2006 nadal były domeną 
chłopców566.

W niektórych podręcznikach autorzy podejmowali próbę innowacyjnego 
przedstawiania ról społecznych dziewcząt i chłopców. Zdarzało się, że podręcz-
nikowi chłopcy wykonywali tak zwane babskie czynności – haftowanie serwetek 
i zmywanie naczyń (ilustracja 65)567.

Ilustracja 65. Czynności domowe dla chłopców i dziewczynek, klasa I (PL), 2000
Źródło: M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 1, 
Nowa Era, Warszawa 2000, s. 10 oraz idem, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowa
nego, sem. 2, kl. 1, Nowa Era, Warszawa 2000, s. 87.

W niektórych podręcznikach pojawiały się również, choć nieczęsto, alterna-
tywne wizerunki ról rodzinnych – gdzie ojciec tulił dzieci do snu, a matka wyko-
nywała ciekawy zawód i niekoniecznie krzątała się po kuchni568. Autorzy podręcz-
ników chętnie zamieszczali tekst Miry Jaworczakowej na temat opisów zawodów 
dla mam: „Mama Michała jest inżynierem, można ją czasem zobaczyć na budowie 

566 S. Łukasik, H. Petkowicz, H. Dobrowolska, S. Kraszewski, J. Straburzyńska, E. Witkowska, 
Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w kl. 1. Podręcznik. Część 4, WSiP, Warszawa 2006, s. 4.

567 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 1, Nowa 
Era, Warszawa 2000, s. 10 oraz idem, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, 
kl. 1, Nowa Era, Warszawa 2000, s. 87. 

568 Z. Rejniak, Szkoła marzeń. Klasa 1, cz. 2, Podręcznik nauczania zintegrowanego, MAC Eduka-
cja, Kielce 2002, s. 24 oraz Z. Rejniak, Szkoła marzeń. Klasa 1, cz. 1, Podręcznik nauczania zintegrowa
nego, MAC Edukacja, Kielce 2002, s. 33.
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nowego domu. Mama Wojtka i Basi pracuje w pralni, mama Magdy leczy cho-
re dzieci”569. Z upływem lat nowoczesne i aktywne kobiety prowadzące ciekawe 
życie zaczynały się pojawiać obok wizerunku mamy-kury domowej na kartkach 
podręczników. Trudniej było znaleźć wizerunek taty, który podejmowałby się „ko-
biecych” czynności i zawodów czy zestawienie obok siebie takich alternatywnych 
propozycji. Przejmowanie „kobiecych czynności” przez chłopców i mężczyzn od-
bywało się najczęściej w sytuacjach ekstremalnych – wyjazdu mamy z domu, jej 
pobytu w szpitalu etc.; tak jak w czytance pod tytułem Męska robota570.

Babcia była najczęściej przedstawiana jako pomarszczona, sympatyczna sta-
ruszka, która nosi okulary, piecze szarlotkę i otulona ciepłym szalem podaje ją 
wnukom do stołu571.

Dziadek natomiast to żwawy siwy pan zabierający dzieci na ciekawe wycieczki 
do lasu, czytający im książki, budujący modele samolotów, innymi słowy – pro-
wadzący bardzo atrakcyjny tryb życia: „Mój dziadek wie prawie wszystko, umie 
gwizdać jak kos (…) potrafi z kawałka drewna wystrugać lalkę i psa”572, „Mój dzia-
dek zajmuje się obserwowaniem przyrody, (…) napisał wiele artykułów o bocia-
nach. Napisał też piękną książkę o sokołach”573, „Ich dziadek jest dziennikarzem 
z zawodu, a przyrodnikiem z zamiłowania”574.

Społeczność szkolną klasy autorzy przedstawiali w podręcznikach rozmaicie, 
jednakże najczęściej starali się między dziewczętami i chłopcami zachować równy 
podział ról i obowiązków przy pełnieniu funkcji dyżurnego, robieniu porządków 
wiosennych etc. (ilustracja 66)575.

Ilustracja 66. Role społeczne uczniów 
w klasie, klasa I (PL), 2000
Źródło: M.A. Szymańska, Już w szkole. 
Podręcznik do kształcenia zintegrowa
nego, sem. 2, kl. 1, Nowa Era, Warszawa 
2000, s. 44. 

569 H. Kitlińska-Pieta, Z. Orzechowska, M. Stępień, Z Ekoludkiem w szkole…, s. 98. 
570 M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Chodźmy razem. Podręcznik do kształcenia zin

tegrowanego, kl. 2, s. 126–128.
571 Z. Rejniak, Szkoła marzeń. Klasa 1, cz. 3, Podręcznik nauczania zintegrowanego, MAC Eduka-

cja, Kielce 2002, s. 38.
572 Ibid., s. 61.
573 Ibid.
574 S. Łukasik, H. Petkowicz, Wesoła szkoła, cz. 3, kl. I, WSiP, Warszawa 2000, s. 42.
575 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 1, Nowa 

Era, Warszawa 2000, s. 44. 
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Przedstawianie postaci sławnych Polaków w większości podręczników oparte 
było na prezentowaniu sławnych mężczyzn (Mikołaj Kopernik, Tadeusz Kościusz-
ko, Jan Matejko, Lech Wałęsa etc.). Niektóre podręczniki, szczególnie te wydane 
po roku 2000, podejmowały próbę przedstawiania osiągnięć również sławnych 
Polek. Między portretami sławnych mężczyzn pojawiały się więc postacie Marii 
Skłodowskiej-Curie, Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej576, Ireny Szewiń-
skiej. Ilustracje te wzbogacone bywały tekstami na temat trudu, z jakim kobiety 
zdobywały społeczną pozycje i sławę (ilustracja 67)577.

Ilustracja 67. Reprezentacja kobiet wśród sławnych Polaków, klasa III (PL), 2001
Źródło: M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Całoroczna podróż. Podręcznik do kształ
cenia zintegrowanego, kl. 3, sem. 2, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2001, s. 143–145.

576 M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Całoroczna podróż. Podręcznik do kształcenia 
zintegrowanego, kl. 3, sem. 2, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2001, s. 142–143.

577 Ibid., s. 143–145.
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Wizerunek i miejsce w społeczeństwie osób 
niepełnosprawnych

Początkowo tematem niezbyt często obecnym na kartkach podręczników do edu-
kacji wczesnoszkolnej były dzieci w różnym zakresie niepełnosprawne, ale z bie-
giem lat reprezentacja tych osób zaczęła się pojawiać w podręcznikowej klasie. 
Teksty czytanek wzbudzały współczucie, ale i akceptację, dostarczały poprawnych 
wzorów zachowań578. W przeważającej jednak mierze szkolni bohaterowie czyta-
nek to dzieci pełnosprawne, ładne, uśmiechnięte, o właściwych proporcjach ciała. 
Niełatwo było znaleźć na ilustracjach podręczników niskich grubasów czy zbyt 
wyrośniętych chuderlaków, choć czasami takie osoby się pojawiały579.

Mimo upowszechniania zagadnień związanych z niepełnosprawnością i aktu-
alizowania treści podręcznikowych dzieci niepełnosprawne wciąż pojawiały się 
na marginesie głównego nurtu życia szkoły i nadal nie znajdowały miejsca w gru-
pie głównych podręcznikowych postaci, tworząc zbiorowość „dziwnych” osób. 
Niezmiennie na pierwszej lekcji uczniowie poznawali książkowych bohaterów 
jako ładne, zdolne, szczęśliwe, pełnosprawne dzieci – ewentualnie czasami w oku-
larach580. Wizerunki niepełnosprawnych osób dorosłych w podręcznikach nie po-
jawiały się niemal nigdy. 

Niektóre podręczniki wspominały o nich, prezentując alfabet Braille’a lub ob-
jaśniając znaczenie gestów w języku migowym581. 

Nie można jednak powiedzieć, że temat dzieci o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych był pomijany w ówczesnych polskich podręcznikach. W porównaniu 
z innymi mniejszościami ta grupa była najszerzej reprezentowana. Nauczyciele 
bez obaw omawiali te zagadnienia z uczniami. Obecność tych treści w szkolnych 
książkach lub programach do klas I–III potwierdziło 96% ankietowanych nauczy-
cieli. Twierdzili oni, że treści te są obecne w wystarczającej formie i ilości i są oma-
wiane przy specjalnych okazjach, takich jak na przykład Dzień Dziecka. I choć 
świat niepełnosprawnych jawił się w dziecięcej świadomości jako osobny nurt, 
marginalne zagadnienie rzadko obecne w codziennym, szkolnym lub społecznym 
życiu, to jednak z katalogu treści trudnych niepełnosprawni bohaterowie pojawiali 
się w podręcznikach najczęściej, a autorzy czytanek starali się zwrócić na tę grupę 

578 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 1, Nowa 
Era, Warszawa 2000, s. 4–5.

579 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 1, Nowa 
Era, Warszawa 2000, s. 8–9. 

580 H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane 
w kl. 3. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2006, s. 3 oraz S. Łukasik, H. Petkowicz, S. Kraszewski, 
I. Micińska-Łyżniak, J. Straburzyńska, A. Wiśniewska, E. Witkowska, Wesoła szkoła. Kształcenie zin
tegrowane w kl. 1. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2006, s. 3.

581 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 2, kl. 3, Nowa 
Era, Warszawa 2004, s. 18–19, także: H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szko
ła. Kształcenie zintegrowane w kl. 3. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2006, s. 56–67.
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osób większą uwagę uczniów, jak w opowiadaniu Mariusz: „– Dziękuję – próbo-
wała się uśmiechnąć – ale ja… wiesz… ja nie bardzo mogę chodzić. Wróciłam 
z sanatorium w Rabce i… (…) zauważył, że siadała niezgrabnie i że ma sztywną 
nogę w kolanie”582 lub tak jak w opowiadaniu Zamknięte oczy583, w którym autorzy 
wskazywali nieprzeciętne umiejętności i sprawności niewidomego chłopca. Pozy-
tywnym przykładem przedstawiania dzieci niepełnosprawnych jako normalnych 
członków koleżeńskich grup może być opowiadanie pod tytułem I z czego tu się 
cieszyć?, w którym mowa była o pogodzie przedwiosennej, deszczu i szarugach. 
Ilustracja do tego opowiadania „mimochodem” wprowadziła postać dziewczyn-
ki na wózku inwalidzkim, o której autorka pisała w najzupełniej zwyczajny spo-
sób: „Tymczasem do klasy weszły Magda i Joasia. Uważnie zaczęły przyglądać się 
chłopcom. – Czy coś się stało? – spytała Joasia, podjeżdżając wózkiem blisko Jan-
ka” (ilustracja 68)584.

Ilustracja 68. Osoby niepełnosprawne, kla-
sa II (PL), 2000
Źródło: M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska- 
-Zegadło, Chodźmy razem. Podręcznik do  
kształcenia zintegrowanego, kl. 2, sem. 2, Juka, 
Warszawa 2000, s. 42.

W tym podręczniku niepełnosprawne dziecko było zwyczajnym uczestnikiem 
szkolnej zbiorowości, normalnie funkcjonującym w szkolnej rzeczywistości. Żaden 
badany podręcznik nie odniósł się do przykładu szkoły integracyjnej, gdzie w jed-
nej klasie uczniowie pełnosprawni siedzą w ławce z niepełnosprawnym kolegą czy 
koleżanką i gdzie nie jest to niczym dziwacznym. Można zatem stwierdzić, iż osoby 
niepełnosprawne przedstawione jako „normalna” część zbiorowości szkolnej lub 
społeczności lokalnej właściwie na kartach szkolnych podręczników nie była obecna 
i stanowiła raczej ciekawostkę, o której uczniowie powinni się dowiedzieć.

582 Moja szkoła..., s. 10–11.
583 H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane 

w kl. 3. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2006, s. 56–60.
584 M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Chodźmy razem. Podręcznik do kształcenia zin

tegrowanego, kl. 2, sem. 2, Juka, Warszawa 2000, s. 42.
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Występowanie treści religijnych w podręcznikach 
do kształcenia ogólnego jako element kształtowania 
światopoglądu 

Edukacja religijna w polskich szkołach stanowiła w badanym okresie osobny ze-
staw zajęć i była prowadzona przez księży/siostry zakonne lub świeckich kateche-
tów legitymizujących się specjalnym do tego przygotowaniem. W ogólnych pro-
gramach szkolnych oraz w podręcznikach, niezależnie od lekcji katechezy, treści 
dotyczące religii także były jednak przekazywane, choć głównie z punktu widzenia 
religii katolickiej. 

Najczęściej czynione były odniesienia do świąt Bożego Narodzenia, które 
przedstawiały udekorowaną choinkę, świąteczny wigilijny stół i pierwszą gwiazd-
kę. Była i szopka z Panem Jezusem, Najświętszą Panienką, Józefem i osiołkiem. 
Czasami u wrót stajenki stali Trzej Królowie z darami i biednie odziani pastusz-
kowie585. Ilustracje okraszone były wierszami lub opowiadaniami o świątecznej 
tematyce (ilustracja 69).

Ilustracja 69. Święta Bożego Narodzenia w podręcznikach, klasa I (PL), 2000
Źródło: M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 1, 
Nowa Era, Warszawa 2000, s. 58–59.

Święta Wielkanocne w podręcznikach również powiązane były elementami 
tradycji: malowaniem pisanek, robieniem i święceniem palm, święceniem pokar-
mów (ilustracja 70)586. 

585 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 1, Nowa 
Era, Warszawa 2000, s. 58–59.

586 R. Laskowska, Świat literek..., s. 48.
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Ilustracja 70. Święta Wielkanocne w podręczniku, klasa I (PL), około 2000
Źródło: Laskowska R., Szymańska M.A., Lektura szkolna w klasach I–III. Przewodnik metodycz
ny, Juka, Łódź 1993, s. 48.

W niewielu podręcznikach Wielkanoc przedstawiano w powiązaniu z czasem 
wiosennych zmian w przyrodzie, rodzeniem się nowego życia, budzeniem się 
przyrody z zimowego snu (ilustracja 71)587, częściej w powiązaniu z religijnymi 
(katolickimi) wydarzeniami. W żadnym z badanych podręczników nie czyniono 
odniesień wielokulturowych. 

Ilustracja 71. Wielkanocne symbole, klasa I, 
(PL) 2000
Źródło: M.A. Szymańska, Już w szkole. 
Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, 
sem. 1, kl. 1, Nowa Era, Warszawa 2000, s. 61.

587 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 1, Nowa 
Era, Warszawa 2000, s. 61. 
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I nie byłoby w tym nic niepokojącego, bo rzeczywiście religią dominującą 
w Pols ce jest religia katolicka, gdyby obok takiego przedstawienia świąt znalazła się 
również choćby wzmianka o innych istniejących religiach (włączając w to zróżni-
cowanie religijne obecne w Polsce), o innym sposobie świętowania Bożego Naro-
dzenia lub Wielkanocy albo świąt podobnych. W niewielu podręcznikach autorzy 
zadawali uczniom pytanie o to, jak w ich rodzinnych domach spędza się czas świą-
teczny (w ogólnopolskim podręczniku można było domniemywać, że być może 
któreś z dzieci nie obchodzi Bożego Narodzenia, pochodzi z rodziny osób niewie-
rzących lub świętuje ten czas jako element lokalnej tradycji, bez odniesień religij-
nych). Brak alternatywy i jednostronny wizerunek świata był tym bardziej dotkli-
wy, że lekcje religii to w polskich szkołach lekcje katechezy, a nie lekcje „o religiach”. 

We wszystkich polskich klasach wiszą krzyże na ścianach i dzieci się do nich mod-
lą. Religie zawsze zaczynamy i kończymy modlitwą. Pani dyrektor nas w tym wspie-
ra. Szkoła organizuje rekolekcje i przy wielu okazjach całą szkołą chodzimy na mszę 
świętą. (…) Tak, mówimy o innych religiach. Jest jedna czy dwie lekcje poświęcone 
na omówienie innych religii, ale to w starszych klasach i troszkę w klasie III, ale ra-
czej propedeutycznie. W pierwszej dzieci są za małe, w drugiej przygotowujemy się 
do komunii588.

Wszechobecna nabożność (z organizowaniem w klasach spotkań wigilijnych 
włącznie) nie dawała uczniom o innym światopoglądzie szansy na równoupraw-
nione miejsce w klasie. 

Z biegiem lat, obok przykładów dominującej religii katolickiej, można było 
dostrzec próbę wprowadzania do treści nauczania elementów europejskich i wie-
lokulturowych. Nie było tych przykładów wiele, ale cieszył fakt, że w ogóle zaczę-
ły się pojawiać, choć miały one najczęściej charakter encyklopedycznych notek 
o „innych”. 

W podręczniku dla klasy III Już w szkole589 można było znaleźć informacje 
o sposobach świętowania Bożego Narodzenia w różnych krajach Europy: Wło-
szech, Austrii, Francji i Hiszpanii oraz różnych sposobach mierzenia czasu590; 
a czasami obok wizerunków krakowskich szopek pojawiały się fotografie szopki 
włoskiej, grenlandzkiej, japońskiej czy tajwańskiej.

Dzień 6 grudnia katolickim dzieciom kojarzy się z mikołajkowymi prezentami. 
Jednakże nie wszystkie dzieci obchodzą to święto, nie wszystkie dostają prezen-
ty (np. świadkowie Jehowy, żydzi). Teksty podręcznikowe najczęściej traktowały 
ten dzień jako „obowiązujący” dla wszystkich. Autorzy zamiast napisać: „niektó-
re dzieci czekają 6 grudnia na Świętego Mikołaja,” zamieszczali w podręcznikach 

588 Fragment wywiadu z polską nauczycielką religii (siostrą zakonną), grupa wiekowa 30–45 lat.
589 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 3, Nowa 

Era, Warszawa 2002, s. 108–109.
590 Ibid., s. 113. 
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informację, że „6 grudnia do wszystkich dzieci przychodzi nocą Święty Mikołaj”591. 
Oprócz tego iż była to merytoryczna nieprawda, takie przedstawienie tradycji po-
wodowało wyłączenie i alienowanie dzieci, które jej nie kultywowały. 

Kształtowanie kompetencji technicznych 
(w tym informatycznych) oraz elementów nauczania 
przedsiębiorczości 

Polskie podręczniki po roku 2000 często zamieszczały na swoich kartach elementy 
kształtowania kompetencji technicznych, odczytywania symboli i znaków oraz 
nauczania zasad bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi. 
W miarę komputeryzacji szkół do tego zestawu umiejętności i wiedzy dołączały 
treści związane z obsługą i użytkowaniem komputera592. Ponadto uczniowie 
od I klasy uczestniczyli w lekcjach informatyki, na których praktycznie poznawali 
obsługę komputera i zdobywali umiejętność poruszania się w Internecie. Treści 
kampanii społecznych przeciw pedofilii w sieciach informatycznych oraz bezpie-
czeństwa ogólnego przenikały do treści szkolnych i podczas codziennych zajęć 
nauczyciele kładli szczególny nacisk na uczenie dzieci ostrożności i bezpiecznego 
zachowania się w różnych życiowych, pozaszkolnych sytuacjach (ilustracja 72). 

Informatyka w nauczaniu początkowym to jest poznanie komputera, proste ćwiczenia 
na wypełnianie kolorem, rysowanie kształtów, pisanie liter i ozdabianie ich w Paincie. 
Nie wszyscy mają w domach komputery. To niestety widać. Te dzieci, które mają 
w domu komputer, świetnie sobie radzą z pracą z myszką, widać, że grają w gry. Te, 
które nie mają, nie mogą sobie poradzić z „pisaniem” myszką, to im zabiera dużo czasu, 
to jest nowa i trudna umiejętność. (…) Niestety w szkole mają do komputerów dostęp 
tylko na lekcji, potem muszę zamknąć pracownię. Ja za te komputery odpowiadam, nie 
mogę tam wpuścić samych dzieci593.

Nauczanie przedsiębiorczości w formie szkolnego przedmiotu pojawiało się 
dopiero w gimnazjum na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, gdzie edukacja zmie-
rzała do wszechstronnego ukierunkowania ucznia na przygotowanie do aktywnej 
obecności w życiu społeczno-gospodarczym kraju, odnajdowania swojego miejsca 
w warunkach gospodarki rynkowej i zmiennego rynku pracy, dostarczania ucz-
niowi elementarnej wiedzy ekonomicznej oraz preorientacji zawodowej. 

591 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 2, Nowa 
Era, Warszawa 2001, s. 90. 

592 H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane 
w kl. 3. Podręcznik, cz. 1 oraz cz. 3, Warszawa 2006, s. 138. 

593 Fragment wywiadu z polskim nauczycielem informatyki, grupa wiekowa 35 lat.

Ilustracja 72. Treści edukacji technicznej i informatycznej, klasa III (PL), 2006
Źródło: H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegro
wane w kl. 3. Podręcznik, cz. 1 oraz cz. 3, Warszawa 2006, s. 138. 
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591 M.A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, sem. 1, kl. 2, Nowa 
Era, Warszawa 2001, s. 90. 

592 H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane 
w kl. 3. Podręcznik, cz. 1 oraz cz. 3, Warszawa 2006, s. 138. 

593 Fragment wywiadu z polskim nauczycielem informatyki, grupa wiekowa 35 lat.

Ilustracja 72. Treści edukacji technicznej i informatycznej, klasa III (PL), 2006
Źródło: H. Dobrowolska, A. Konieczna, W. Dziabaszewski, Wesoła szkoła. Kształcenie zintegro
wane w kl. 3. Podręcznik, cz. 1 oraz cz. 3, Warszawa 2006, s. 138. 

Jeżeli szkoła podstawowa i edukacja wczesnoszkolna miały stanowić przygo-
towanie uczniów do podejmowania nauki na wyższym poziomie, to w treściach 
nauczania winny były znaleźć się tematy związane z gospodarowaniem pieniędz-
mi, planowaniem wydatków, planowaniem własnej kariery zawodowej/szkolnej, 
kształtowaniem elementarnych umiejętności autoprezentacji, kształtowaniem 
u uczniów poczucia własnej wartości, umiejętności dostrzegania u siebie moc-
nych i słabych stron, zdolności i predyspozycji oraz przede wszystkim z etycznym 
zachowaniem i uczciwością etc. 
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W zdecydowanej większości podręczników tych tematów brakowało. Jedynie 
czasami występowały czytanki lub wiersze związane z oszczędzaniem pieniędzy 
lub przy okazji omawiania lektury Czesława Janczarskiego Jak Wojtek został stra
żakiem pojawiało się pytanie: kim będę, kiedy dorosnę? Niektóre podręczniki594 
podejmowały próby autoidentyfikacji ucznia poprzez zadawanie pytań: „jaki jes-
tem?”, „jakimi zabawkami i w co lubisz się bawić?”, „kto jest dla ciebie wzorem 
do naśladowania?”. 

Choć Polska od 1994 roku była krajem stowarzyszonym z Unią Europejską, 
a od roku 2004 była jej pełnoprawnym członkiem, w polskich podręcznikach ucz-
niowie nie znajdowali informacji o europejskiej walucie euro, a wszystkie oblicze-
nia w zadaniach prowadzone były na polskich złotówkach. Nauczyciele nie odczu-
wali potrzeby wprowadzania tych tematów. Tylko 3% ankietowanych wskazało, 
że chcieliby włączenia do zadań obliczeń w euro lub wizerunku monet i bankno-
tów euro w polskich podręcznikach. Szkoła znów nie nadążała za rzeczywistością. 
Uczniowie w realnym życiu podróżowali po Europie, robili zakupy w zagranicz-
nych sklepach, szkoły uczestniczyły w wymianach międzyszkolnych i pojęcie euro 
nie było im obce. Brak tych tematów w szkolnej edukacji zawężał uczniowskie 
kompetencje tym bardziej, że w krajach UE były specjalne programy wprowadza-
jące do szkół umiejętność liczenia w tej walucie lub przeliczania walut lokalnych 
krajów, które w strefie euro się nie znajdowały. 

Występowanie elementów kultury wysokiej (literatura, 
muzyka, sztuka) jako składowych europejskich kompetencji 
kulturowych 

W analizowanych polskich podręcznikach do nauczania zintegrowanego moż-
na było znaleźć odniesienia do sztuki wysokiej – zarówno polskiej, jak i euro-
pejskiej, choć wydawać by się mogło, że zamieszczanie takich wątków zależało 
głównie od kompetencji, upodobań i zainteresowań autorów, a nie od respektowa-
nia założeń podstawy programowej. Omawiając stosunki przestrzenne i pojęcia 
blisko–daleko, autorka podręcznika Szkoła marzeń odwoływała się do obrazów 
Edgara Degasa i Paula Sérusier, Olgi Boznańskiej, Wojciecha Kossaka, Vincenta 
van Gogha, Jana Szancenbacha i innych twórców polskich i europejskich595. Tak-
że podręcznik Całoroczna podróż596 zawierał wiele reprodukcji malarzy polskich 
i zagranicznych: Vincenta van Gogha, Józefa Chełmońskiego, Jana Stanisławskie-
go, Michała Gorstkina-Wywiórskiego, Januarego Suchodolskiego, Paula Klee, 

594 H. Kitlińska-Pieta, Z. Orzechowska, M. Stępień, Z Ekoludkiem w szkole..., s. 113. 
595 Z. Rejniak, Szkoła marzeń. klasa 1, cz. 1–4, s. 21, 42, 59.
596 M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Całoroczna podróż. Podręcznik do kształcenia 

zintegrowanego, kl. 3, sem. 1, Juka, Warszawa 2001, s. 30, 37, 39, 92, 93, 105, 177, 178.
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Henriego Rousseau. „Ja czasami przynoszę z domu albumy o sztuce i oglądamy 
z dziećmi ilustracje. Prawie nikt nie widział tych dzieł w rzeczywistości, ja też ich 
nie widziałam «na żywo», szczególnie tych zagranicznych. Jak mówiliśmy o le-
gendach krakowskich, to najpierw oglądaliśmy ołtarz Wita Stwosza w albumie, 
a potem pojechaliśmy na wycieczkę do Krakowa i oglądaliśmy go w kościele”597.

Znajomość literatury europejskiej, w przypadku edukacji wczesnoszkolnej lite-
ratury dziecięcej, jest jedną z europejskich kompetencji kulturowych. Autorzy pol-
skich podręczników zadbali o to, by zawierały one elementy kanonu literackiego 
dla dzieci. Można było więc znaleźć w podręcznikach fragmenty Baśni Hansa Chri-
stiana Andersena, Przygód Mikołajka René Gościnnego i Jeana-Jacques’a Sempé-
go, opowieści o zwierzętach Doktora Dolittle’a autorstwa Hugh Liftinga. W po-
równaniu z podręcznikami z lat wcześniejszych można zdecydowanie stwierdzić 
znaczący postęp w tej dziedzinie.

Analiza podręczników oraz zamieszczone przykłady mogą stwarzać wraże-
nie, że polskie podręczniki zawierały wszelkie treści i zagadnienia zalecane przez 
politykę edukacyjną UE. Patrząc na bibliografię, można jednak dojść do wnios-
ku, że treści te, choć pojawiały się w podręcznikach, były rozrzucone po różnych 
książkach. Wiele z ważnych tematów było pomijanych lub bagatelizowanych. 
W analizowanych podręcznikach, głównie do roku 2004, wciąż obecne były ste-
reotypowe informacje, które nie pasowały do rzeczywistego, współczesnego/ów-
czesnego obrazu świata. Potwierdzili to ankietowani nauczyciele. Niemal 60% 
ankietowanych stwierdziło, że podręczniki nie nadążają za zmieniającą się rze-
czywistością i nie zawierają zaktualizowanych treści. Pocieszający i pozytywny był 
fakt, że z roku na rok podnosiła się jakość merytoryczna polskich podręczników 
do edukacji wczesnoszkolnej i coraz więcej „tematów tabu” znajdowało w nich 
swoje miejsce, wypełniając edukacyjną i kulturową lukę. 

597 Fragment wywiadu z polską nauczycielką, nauczanie zintegrowane, grupa wiekowa 50+.
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ZAKOŃCZENIE 

Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze w Europie oraz toczący się proces in-
tegrowania się państw Starego Kontynentu, a co za tym idzie – tworzenie wspólnej 
unijnej polityki edukacyjnej – nie pozostały bez wpływu na przemiany w edukacji 
poszczególnych krajów europejskich, w tym także Polski i Włoch. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie przeobrażeń, jakie zaszły 
w szkolnych programach, podręcznikach, celach i treściach nauczania eduka-
cji wczesnoszkolnej we Włoszech i w Polsce z biegiem lat i na tle przeobrażeń 
społeczno-polityczno-gospodarczych. 

W rozwoju edukacji wczesnoszkolnej we Włoszech i w Polsce można znaleźć 
wiele podobieństw. Oba kraje przeszły intensywną transformację, przezwyciężyły 
dyktaturę, przetrwały skutki drugiej wojny światowej. Oba zmierzały do realizacji 
założeń europejskiej polityki edukacyjnej. Włochy niemal od samego początku 
budowały ideę wspólnej Europy i miały znaczący wpływ na kształt dzisiejszej Unii 
Europejskiej. Polska, która w 1994 roku podpisała układ o stowarzyszeniu, miała 
o tyle łatwiejsze zadanie, że nie musiała od podstaw tworzyć założeń integracji 
euro pejskiej, ale przystąpiła do już sprawdzonych i funkcjonujących struktur mię-
dzynarodowych i rozpoczęła wdrażanie priorytetów edukacyjnych, które wcześ-
niej były wypracowywane i testowane w krajach UE. Budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu społeczeństw 
Europy i świata, przeciwdziałanie stereotypom we własnym społeczeństwie, zwal-
czanie nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii były obecne w programach szkol-
nych obu tych państw, choć z oczywistych przyczyn włoska szkoła miała większe 
doświadczenia w tym zakresie i dłuższą praktykę. 

W Polsce niepokojący był fakt ciągłego „powracania do przeszłości”, co gro-
ziło uwstecznieniem i odcięciem się polskiej szkoły od europejskich tendencji 
rozwojowych. I choć projektowane zmiany nie dotyczyły bezpośrednio edukacji 
wczesnoszkolnej, to jednak stwarzały niekorzystny klimat do jej rozwoju i kre-
owały rzeczywistość, która następnie znajdowała odzwierciedlenie w szkolnych 
programach. 
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Zadaniem tej pracy było również zwrócenie uwagi czytelnika na znaczenie 
edukacji wczesnoszkolnej w szeroko pojętym procesie kształcenia i na wpływ tego 
okresu edukacyjnego na kształtowanie światopoglądu osób dorosłych / społeczeń-
stwa. Przy planowaniu rozwoju narodowej polityki edukacyjnej warto pamiętać 
o tym, że edukacja wczesnoszkolna jest tym okresem w życiu dziecka, w którym 
szkoła i pierwszy nauczyciel mają znaczący wpływ na kształtowanie się postaw 
i zachowań ucznia, jest tym etapem edukacyjnym, który daje podstawę kształtowa-
nia aktywnego, kompetentnego i świadomego własnej wartości obywatela Europy 
i świata. Może jednak też, przy niekorzystnym układzie czynników, ukształtować 
osobowość człowieka pełnego zahamowań i frustracji, biernego, nietolerancyjne-
go i ksenofobicznego, o negatywnym autowizerunku, który nie będzie w stanie 
odnaleźć się w nowej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Europejskie wartości 
i priorytety edukacyjne wdrażane do programów edukacji wczesnoszkolnej dają 
szansę na uniknięcie tych błędów, a skorzystanie z doświadczeń innych krajów 
i wykorzystanie dobrych i sprawdzonych praktyk edukacyjnych ułatwić może pol-
skiej edukacji budowanie wspólnej Europy.
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OBJAŚNIENIA TERMINOLOGICZNE

Refleksja nad wzajemnymi relacjami między integracją europejską a celami i treś-
ciami nauczania w klasach początkowych we Włoszech i w Polsce wymagała okreś-
lenia i zdefiniowania pojęć kluczowych dla tych rozważań. 

Kluczowe pojęcia, które należało wyjaśnić, to: 
1) edukacja;
2) polityka edukacyjna;
3) system oświatowy;
4) kształcenie;
5) cele kształcenia;
6) treści kształcenia;
7) program nauczania;
8) edukacja wczesnoszkolna;
9) integracja europejska;

10) edukacja europejska;
11) ideał wychowania;
12) europejskie priorytety edukacyjne;
13) kompetencje kluczowe;
14) edukacja międzykulturowa i wielokulturowa.

Edukacja 
Pojęcie edukacja wywodzi się z łacińskiego wyrazu educare oznaczającego prowa-
dzenie „czegoś ku górze” lub „wydobywanie na jaw”. Obejmuje ono „procesy na-
uczania, jak i wychowania, odnosi się do ogółu oddziaływań służących formowa-
niu całokształtu zdolności życiowych (...) czyniących z człowieka istotę dojrzałą, 
świadomie realizująca się, „zadomowioną” w danej kulturze, zdolną do konstruk-
tywnej krytyki i refleksyjnej afirmacji”598. Odnosi się do czynności formalnych 

598 B. Milerski, Pedagogika religii [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, red. Z. Kwieciński, 
B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2006, s. 415–424.
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prowadzonych w instytucjach oświatowo-wychowawczych i do czynności niefor-
malnych, pozainstytucjonalnych, które służą nabywaniu przez człowieka nowych 
kompetencji i wiedzy, szeroko pojmowanemu rozwojowi jednostki ludzkiej w sfe-
rze zarówno intelektualnej, jak i fizycznej, emocjonalnej, moralnej etc.599 Jest ona 
odzwierciedleniem kulturowych oczekiwań społecznych i polityki społecznej pań-
stwa, które dążą do „ukształtowania takiej osoby, która jest właściwa dla danego 
etapu rozwoju kulturowego (cywilizacyjnego) określonego społeczeństwa”600.

Zdaniem Czesława Banacha „Edukacja jest narzędziem rozwoju jednostki 
i społeczeństwa (...). Jest wartością autoteliczną oraz utylitarną i instrumentalną. 
Powinna pomóc poznawać siebie i świat oraz kierować sobą i światem, a także 
stawać się procesem kształcenia ustawicznego i samokształcenia pozwalającego 
na wielostronne i twórcze uczestnictwo w życiu”601. Wincenty Okoń zaś definiuje 
edukację jako „ogół procesów, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszyst-
kim dzieci i młodzieży – stosownie do panujących w danym społeczeństwie idea-
łów i celów wychowawczych”602. Zbigniew Kwieciński natomiast określił edukację 
jako „ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, wpływów sprzyjających takie-
mu ich rozwojowi i wykorzystywaniu posiadanych możliwości, aby w maksymal-
nym stopniu stały się świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, 
narodowej, kulturowej i globalnej oraz by stały się zdolne do aktywnej samo-
realizacji, niepowtarzalnej i trwałej tożsamości i odrębności, były zdolne do roz-
wijania własnego JA poprzez podejmowanie zadań «ponadosobistych», poprzez 
utrzymywanie ciągłości własnego JA w toku spełniania «zadań dalekich». Eduka-
cja to ogół czynności prowadzenia drugiego człowieka i jego własnej aktywności 
w osiąganiu pełnych i swoistych dlań możliwości, jak też ogół wpływów i funkcji 
ustanawiających i regulujących osobowość człowieka i jego zachowanie, w relacji 
do innych ludzi i wobec świata”603. Maria Lorek, Eugenia Rostańska i Anna Kula 
pojmują edukację jako pobudzanie, stymulowanie, aktywizowanie i motywowa-
nie ucznia604. Proces edukacji obejmuje więc zarówno kształcenie, jak i wychowa-
nie, proces nauczania oraz uczenia się. Eugeniusz Piotrowski zwraca uwagę na to, 
że „współczesna dydaktyka wymaga, by proces nauczania uczenia się zapewniał 
uczniom umiejętność planowego i świadomego posługiwania się wiedzą zarów-
no w pracy szkolnej, jak również pozaszkolnej. Cel ten może być zrealizowany 
poprzez szkołę tylko wtedy, kiedy w większym niż dotąd stopniu będzie ona zwra-
cała uwagę na inicjatywę i pomysłowość uczniów w posługiwaniu się zdobytymi 

599 K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot…, s. 21.
600 E. Białos, Kulturowe uwarunkowania podziału celów i metod kształcenia, Wydawnictwo WSP 

Częstochowa, Częstochowa 2000, s. 7.
601 Cz. Banach, Polska szkoła i system edukacji, przemiany i perspektywy, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 1995, s. 10–12, 30.
602 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 50.
603 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko 1995, 

s. 13–14.
604 M. Lorek, E. Rostańska, A. Kula, Elementarz pierwszej klasy Elemele. Przewodnik metodyczny, 

WSiP, Warszawa–Katowice 1993, s. 26.
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wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach nowych, różnych od tych, w ja-
kich je sobie przyswoili605”. 

W raporcie Jacques’a Delorsa czytamy, że „edukacja powinna przyczyniać się 
do pełnego rozwoju każdej jednostki – umysł i ciało, inteligencja, wrażliwość, po-
czucie estetyki, osobista odpowiedzialność, duchowość. Każda istota ludzka po-
winna być zdolna, w szczególności dzięki otrzymanej w młodości edukacji, kształ-
tować samodzielne i krytyczne myślenie oraz wypracować niezależność sądów, 
aby samemu decydować o słuszności podejmowanych działań w różnych okolicz-
nościach życia”606.

Każda z tych definicji z nieco innego punktu widzenia określa edukację i nie-
zmiernie trudno opowiedzieć jest się tylko za jedną z nich. Na potrzeby niniejszej 
pracy i analizy programów oraz podręczników szkolnych przyjęto eklektyczną 
formę definicji pojęcia edukacji, rozumianego jako: ogół formalnych i nieformal-
nych oddziaływań na jednostkę ludzką, obejmujący procesy nauczania, kształ-
cenia oraz wychowania, sprzyjający wielopłaszczyznowemu rozwojowi ucznia 
w sferze intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, moralnej i społecznej, dzięki 
którym stanie się on świadomy swojej tożsamości, swoich praw i obowiązków, 
twórczym i tolerancyjnym członkiem wspólnoty społecznej, narodowej, kultu-
rowej i globalnej, gotowym do współpracy i współżycia z innymi ludźmi, ro-
zumiejącym zjawiska zachodzące wokół, w tym także te zachodzące pod wpły-
wem procesu integracji europejskiej oraz globalizacji, umiejącym odnaleźć się 
we współczesnej wciąż zmieniającej się rzeczywistości. 

Polityka edukacyjna
Polityka edukacyjna stanowi wielopłaszczyznowy proces, w skład którego wcho-
dzi ustalanie funkcji, celów i zadań systemu edukacji; formułowanie programów 
edukacyjnych dla wszystkich etapów edukacyjnych oraz zróżnicowanych środo-
wisk społecznych; planowanie działalności edukacyjnej z uwzględnieniem czyn-
ników społecznych, demograficznych, naukowych, politycznych, kulturowych, 
ekonomicznych oraz pedagogicznych. Polityka edukacyjna zajmuje się również 
organizowaniem systemu edukacji; tworzeniem zasad jego funkcjonowania, 
modernizacji, sposobu zarządzania nim oraz zapewnianiem warunków ekono-
micznych i materialnych do realizowania przyjętych założeń. W ramach polityki 
edukacyjnej państwa ustalane są zasady awansu i oceny nauczycieli; weryfikacji 
skuteczności oraz wydajności działania systemu edukacyjnego, stopnia realizowa-
nia przyjętych celów edukacyjnych. Zasadnicze priorytety polityki edukacyjnej 
określane są przez zadania oświaty; stopień rozwoju społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego, społeczną świadomość obywateli, ich potrzeby i zainteresowania. 
Polityka edukacyjna bywa również określana mianem polityki wychowawczej, 

605 E. Piotrowski, Operatywność wiedzy uczniów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988, s. 7. 
606 J. Półturzycki, Potrzeba rekonstrukcji procesów kształcenia [w:] Proces kształcenia i jego uwa

runkowania, red. K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin 
2002, s. 33.
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rozumianej jako stwarzanie takich warunków do kształtowania człowieka i jego 
osobowości, w których realizowany jest przyjęty ideał wychowania i wdrażany 
określony system wartości607. 

Politykę edukacyjną odnosi się najczęściej do działań na poziomie państwa, jed-
nakże w niniejszej pracy czyniono także odniesienia do polityki Unii Europejskiej, 
gdzie podstawowe decyzje o kierunkach rozwoju edukacji w Europie podejmowane 
są na szczeblu międzynarodowym przez ministrów edukacji państw członkowskich.

Ramy instytucjonalne polityki oświatowej UE tworzą: Rada Unii Europejskiej 
będąca radą ministrów państw członkowskich, Parlament Europejski i Komisja Eu-
ropejska. Instytucje te mają bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki eduka-
cyjnej w UE oraz tworzenie edukacyjnych priorytetów. Oprócz instytucji unijnych 
w proces stanowienia o kształcie polityki edukacyjnej włączone są również: Rada 
Europy, Organizacja Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego OECD, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO-BIE608.

Na potrzeby tej pracy polityka edukacyjna została zdefiniowana jako cało-
kształt działań państwa prowadzonych dla ustalenia struktury krajowych sys-
temów edukacji, zestawu celów, zadań i treści edukacyjnych, mających swoje 
odzwierciedlenie w przyjętym katalogu priorytetów edukacyjnych oraz współ-
czesnych i historycznych zapisach ustaw, rozporządzeń krajowych i międzyna-
rodowych, podstawie programowej, szkolnych programach i podręcznikach. 

System oświatowy
Systemem oświatowym nazywany jest zespół instytucji szkolnych i pozaszkol-
nych, współdziałających w realizowaniu wyznaczonych celów kształcenia i wy-
chowania609. „W ramach tego makrosystemu wyróżniamy szkołę, której celem 
jest bezpośrednie kształcenie oparte na odpowiednim przygotowaniu do tej 
działalności”610.

Charakterystyczną cechą systemu jest to, że stanowi on pewną całość, możli-
wą do wyodrębnienia z całości, i która, choć wewnętrznie zróżnicowana, jest ze-
społem integralnie powiązanych elementów, między którymi zachodzą wzajemne 
zależności611. 

W skład polskiego systemu oświatowego, podobnie jak w innych krajach UE, 
wchodzą: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, 
placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placów-
ki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki 

607 Cz. Banach, Polska szkoła…, s. 9–10.
608 D. Dziewulak, Systemy szkolne UE…, s. 19–35.
609 T. Wiloch, Modernizacja systemu oświaty…, s. 763.
610 B. Jodłowska, Start – szok zawodowy – twórcza praca nauczyciela klas początkowych, WSiP, 

Warszawa 1991, s. 23.
611 M. Szymański [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, War-

szawa 1997, wyd. 1, s. 746. 
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wychowawcze, ośrodki OHP, zakłady kształcenia i doskonalenia nauczycieli, bi-
blioteki pedagogiczne oraz kolegia pracowników służb społecznych612.

Wszystkie wymienione wyżej elementy funkcjonują w określonej rzeczywisto-
ści – w wymiarze politycznym, kulturowym, społecznym – i wzajemnie na siebie 
oddziałują. W zależności od kierunku przemian przyjętych przez państwo lub po-
szczególne grupy społeczne system edukacyjny może pełnić funkcję podtrzymu-
jącą i utrwalającą stary ład albo dążyć do zmiany i jego zaburzenia.

Janina Parafiniuk-Soińska613 w strukturze systemów edukacyjnych wyróżnia 
trzy poziomy funkcjonowania i sposobu organizacji. Poziom pierwszy614 oznacza 
uwarunkowania społeczno-kulturowe i cywilizacyjne, czyli stan państwowych 
stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych, które najczęściej warunkują 
określanie ideałów, wartości i wzorców wychowawczych; uwarunkowania mię-
dzynarodowe; zasady funkcjonowania instytucji społecznych, kulturalnych i re-
ligijnych; praktyki zawarte w doktrynach państwowych, religijnych, przepisach, 
tradycjach, systemach wartości; poziom rozwoju psychoosobniczego populacji 
objętej danym systemem szkolnym oraz wymogi postępu naukowo-technicznego. 
Poziom drugi to ośrodek dyspozycyjny przejmujący impulsy ideologiczne, kul-
turowe i sankcjonujący je poprzez agendy władzy w celu oddziaływania na ustrój 
szkolny i populację. Klienci to osoby realizujące dany system szkolny. Należą do nich 
nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni członkowie procesu nauczania. Na tym pozio-
mie podejmowane są decyzje, wskazywane cele, zadania, systemy wartości obecne 
w edukacji. Poziom trzeci obejmuje program nauczania. Definiowany jest jako do-
kument wyznaczający zadania merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze, który 
stanowi wykładnię celów, materiału nauczania; proje ktuje i normuje szkolną dzia-
łalność i jej efekty. 

Kształcenie
Kształcenie bywa określane jako system działań, które umożliwiają uczącej się 
osobie poznanie otaczającego ją świata, przygotowanie się do jego przekształcania 
oraz kształtowanie własnej osobowości615. Składową procesu kształcenia jest za-
równo nauczanie, jak i uczenie się bezpośredniego i pośredniego poznawania rze-
czywistości w zakresie wiadomości, umiejętności, nawyków i postaw616. Wojciech 
Kojs porównał kształcenie do „zasiedlania” umysłu prowadzącego do „wszelkich 
procesów związanych z osadzaniem się w mózgu informacji oraz powstawaniem 

612 http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/ustawa_o_systemie_%20oswiaty.pdf (dostęp: 1.01.2002).
613 Diagram i jego objaśnienie pochodzą z: J. Parafiniuk-Soińska, Przemiany w polskich progra

mach…, s. 8.
614 J. Parafiniuk-Soińska, Przemiany w polskich programach…, s. 8.
615 K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot…, s. 26.
616 Ibid., s. 26.
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i funkcjonowaniem umysłu jako systemu przyjmującego, przetwarzającego, inte-
grującego i emitującego informacje”617.

Kształcenie ogólne to nic innego jak „całokształt takich poczynań, czynności, 
działań, procesów i metod oddziaływania na jednostki i grupy, by efektem było 
wykształcenie ogólne tych jednostek i grup, czyli zdobycie kwalifikacji i kompe-
tencji ogólnych. (…) opanowanie podstawowych wiadomości, umiejętności, na-
wyków i przyzwyczajeń, rozwój zdolności i uzdolnień ogólnych, dorobienie się 
własnych poglądów i przekonań, rozwoju wielostronnych zainteresowań, zamiło-
wań i upodobań, pasji i techniki całożyciowego samokształcenia, samowychowa-
nia i samorealizacji w ramach edukacji permanentnej”618. 

Czesław Kupisiewicz uzupełnia tę koncepcję o stwierdzenie, iż „człowiek 
współczesny uczy się coraz częściej oraz coraz powszechniej także poza szkołą, 
a efekty tego procesu są nieraz równie istotne jak wyniki nauki szkolnej”619.

Adekwatna do założonych w tej pracy celów badawczych wydaje się definicja 
„kształcenia” w ujęciu Józefa Półturzyckiego, w której zwraca on uwagę na kształto-
wanie kompetencji ucznia oraz jego umiejscowienie w grupie społecznej i świecie 
kultury. Kształcenie służy nabywaniu wiedzy, kwalifikacji i kompetencji zawodo-
wych, społecznych, kulturowych, jak również służy rozwojowi osobowemu ucznia 
oraz przygotowaniu go do ustawicznego samokształcenia620. Stanisław Palka pod-
kreśla, że „kształcenie ma zarówno wymiar nauczania (opanowanie wiadomości 
i umiejętności), jak i wychowania intelektualnego (rozwijanie zdolnoś ci poznaw-
czych, rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do samokształcenia, kształtowa-
nie postaw poznawczych i systemu wartości poznawczych)621”. Najbardziej ade-
kwatną definicję kształcenia, która doskonale odzwierciedla zakres poruszanych 
w tej pracy zagadnień, przedstawił Wincenty Okoń, którego zdaniem kształcenie 
to „system działań zmierzających do tego, aby uczącej się jednostce lub zbio-
rowi jednostek umożliwić: a) poznanie świata, jaki stworzyła natura i jaki za-
wdzięczamy kulturze, włącznie z nauką, sztuką i techniką; b) przygotowanie się 
do zmieniania świata poprzez rozwijanie kwalifikacji życiowych i umysłowych, 
zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań oraz potrzeb i umiejętności 
samokształceniowych; c) ukształtowanie indywidualnej osobowości poprzez 
rozwinięcie postaw twórczych oraz osobistego stosunku do wartości moral-
nych, społecznych, poznawczych artystycznych i religijnych”622. 

617 W. Kojs, Zasiedlanie, urabianie i praca umysłu [w:] Proces kształcenia i jego uwarunkowania, 
red. K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin 2002, s. 3.

618 B. Komorowski, Kształcenie ogólne [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Funda-
cja Innowacja, Warszawa 1993, wyd. 1, s. 296. 

619 Cz. Kupisiewicz, Paradygmaty i wizje reform oświatowych, PWN, Warszawa 1985, s. 189.
620 J. Półturzycki, Potrzeba rekonstrukcji…, s. 22–39. 
621 S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Kraków 2003, s. 29–30.
622 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, 

wyd. II, s. 191.
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Cele kształcenia
Przez cele kształcenia i wychowania rozumie się najogólniejszą wizję pożądanych 
właściwości fizycznych, umysłowych społecznych, kulturowych i duchowych jednostki 
ludzkiej, które chce się uzyskać poprzez tworzenie odpowiednich warunków indywidu-
alnego rozwoju i jego stymulowanie, zwłaszcza w systemie oświatowo-wychowawczym 
zarówno na lekcji szkolnej, jak i poprzez inne formy kształcenia oraz zabiegi mające 
na celu przyswojenie uczniowi i wychowankowi nie tylko wiedzy i związanych z nią 
umiejętności, ale też poglądów, przekonań, orientacji i motywacji623. 

Rozpatrując zagadnienie celów kształcenia, należy na nie spojrzeć w szerszym 
kontekście celów edukacyjnych, na które obok celów kształcenia składają się rów-
nież cele wychowawcze z tymi pierwszymi nierozłączne związane. W literaturze 
przedmiotu624 znaleźć można bogaty przegląd taksonomii celów konstruowanych 
w odniesieniu do dziedziny uczenia się: sfery poznawczej (np. taksonomia Benjami-
na Blooma – wyróżniająca poziom wiedzy, rozumienia, zastosowania, analizy, syn-
tezy i oceniania), sfery emocjonalnej (np. taksonomia Davida Krathwohla – na którą 
składa się odbieranie bodźców, reagowanie na bodźce, wartościowanie, systematy-
zacja wartości i kształtowanie własnego systemu wartości), sfery psychoruchowej 
(np. taksonomia Anity J. Harrow – wyróżniająca kategorie odruchów, ruchów pod-
stawowych, zdolności percepcyjnych, zdolności fizycznych, ruchów wyćwiczonych 
i porozumiewania się niewerbalnego).

Cele kształcenia definiowane są w rozmaity sposób. Wyróżnia się wśród nich: 
cele edukacyjne, cele dydaktyczne i wychowawcze. Innym razem wśród celów dy-
daktycznych wymienia się cele poznawcze i kształcące. Jak pisze Kazimierz De-
nek625, takie grupowanie celów stwarzać może błędne wrażenie, że są one rozbież-
ne, gdy tymczasem winny być skorelowane i zintegrowane z sobą.

Wedle ujęcia systemowego wyróżnia się: cele ogólne, poboczne, równorzędne 
bądź klasyfikuje je w cztery grupy: celów kreatywnych – polegających na wywo-
ływaniu i kształtowaniu rezultatów; optymalizujących – służących ich wzmaganiu 
i poszerzaniu; minimalizujących – które osłabiają i pomniejszają rezultaty; korek-
cyjnych – dzięki którym efekty są przekształcane i zmieniane626. Anna Radziwiłł 
wyróżniła natomiast dwa typy celów wychowawczych. Jeden z nich jest rozumia-
ny jako „wychowanie człowieka dla niego samego, uznawanie, że najwyższym 
celem wychowania jest stwarzanie danej jednostce możliwości pełnego rozwoju 

623 W. Pomykało, Cele kształcenia i wychowania, ideały wychowawcze, wzorce osobowe (z punktu 
widzenia świeckiego) [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, War-
szawa 1993, wyd. 1, s. 54. 

624 A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, tłum. K. Kru-
szewski, WSiP, Warszawa 1999, s. 203–206.

625 K. Denek, Wartości i cele edukacji…
626 K. Duraj-Nowakowa, Metodologiczne podstawy celów edukacji szkolnej [w:] Cele kształcenia 

w edukacji szkolnej, red. Wł. Puślecki, Uniwersytet Opolski, Opole 1999. 
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osobowego”. Drugi to „wychowanie przede wszystkim członka danej społeczności, 
pełniącego możliwie najlepiej rolę, która zapewnia rozwój zbiorowości”627.

Bolesław Niemierko628 dodaje, że wszelkie działania edukacyjne, w tym kształ-
cenie, ukierunkowane są na uczniów, a cele opisują zmiany, jakie powinny zajść 
w wychowanku pod wpływem procesu edukacyjnego. Według innej definicji: 
„jako cele nauczania rozumiemy zamierzone właściwości uczniów w postaci na-
bytych dyspozycji do wykonywania określonych czynności629.

Jak podkreśla Władysław Zaczyński, historycznie zmienne zawsze i każdo-
razowo odzwierciedlały potrzeby określonej klasy społecznej, która pozostawała 
w takim a nie innym układzie stosunków produkcyjno-społecznych”630. Należy tak-
że zwrócić uwagę na to, o czym pisze w pracy Przemiany w polskich programach 
wczesnoszkolnej edukacji Janina Parafiniuk-Soińska: „wyłanianie, dobieranie i ewen-
tualnie korygowanie celów dla systemu szkolnego jest szczególnie ważne zarówno 
z punktu widzenia ich adekwatności wobec oczekiwań i potrzeb społecznych, które 
ma spełniać edukacja, jak też zachowania wartości znaczących dla jednostki i dla 
społeczeństwa”631. Tadeusz Lewowicki632 odnosi cele nauczania do działań politycz-
nych i podkreśla, że panowanie elit / władzy centralnej lub jej organów nad oświatą 
może hamować wszelki rozwój i możliwość zmian. Cele edukacyjne możliwe do re-
alizacji w takim ujęciu doktrynalnym ograniczać się mogą do przekazywania przez 
nauczyciela i opanowania przez ucznia określonego zestawu wiadomości i zdefinio-
wanego z góry kanonu treści, wspomagającego nabywanie konkretnych umiejętno-
ści, przyjmowanie wyznaczonych ról i zachowań, które mają utrwalać zastany ład 
społeczny. Również Zbigniew Kwieciński stwierdza, że „ideały i cele wychowania 
określane są przez ruchy społeczne, doktryny filozoficzne, polityczne i religijne, 
przez partie polityczne, organizacje społeczne i rządowe. Zależą więc bardzo ich 
treś ci od biegu wielkich zdarzeń politycznych i od ich rezultatów”633. 

Cele edukacji szkolnej, jak pisze Kazimierz Denek634, można klasyfikować 
w różnorodny sposób. W zależności stopnia ogólności dzielimy je na:

 – cele ogólne, które są obrazem efektu końcowego procesu nauczania, często 
określa się je mianem celów instytucjonalnych; 

 – cele pośrednie, będące doprecyzowaniem ogólnych zamierzeń w postaci 
kolejnych czynności; 

627 A. Radziwiłł, O wychowaniu szkolnym…, s. 14.
628 B. Niemierko, Cele kształcenia [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszew-

ski, PWN, Warszawa 1992.
629 Jak tworzyć program, red. J. Kropiwnicki, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998, s. 14.
630 W. Zaczyński, Proces dydaktyczny. Cele i zasady nauczania [w:] Pedagogika. Podręcznik akade

micki, red. M. Godlewski, S. Krawcewicz, J. Wołoszyn, T. Wujek, PWN, Warszawa 1978, s. 19.
631 J. Parafiniuk-Soińska, Przemiany w polskich programach…, s. 27.
632 T. Lewowicki, Współczesne ujęcia teleologii edukacyjnej a cele kształcenia w szkole – stare i nowe 

problemy, doświadczenia i szanse [w:] Cele kształcenia w edukacji szkolnej, red. W. Puślecki, Uniwer-
sytet Opolski, Opole 1999, s. 31–36.

633 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji…, s. 45.
634 Ibid. s. 50–64.
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 – cele szczegółowe, rozumiane jako przełożenie zaplanowanych celów po-
średnich na konkretne działania. Ich cechami są: jednoznaczność, wyko-
nalność, logiczność, obserwowalność i mierzalność. Pokrywają się one 
z pojęciem celów operacyjnych;

 – cele operacyjne, które stanowią najbardziej szczegółowy opis oddziaływań 
edukacyjnych polegający na opisywaniu zachowań ucznia, jakie powinien 
on przejawiać po zakończeniu lekcji. Cele te określają zmianę w wiedzy 
i umiejętnościach ucznia, która powinna nastąpić pod wpływem lekcji. 

Z uwagi na czas trwania procesu edukacyjnego i terminu realizacji wyróżnia-
my cele dalekosiężne i krótkoterminowe. Biorąc pod uwagę zadania, jakim służą, 
dzielimy je na przedmiotowe – odnoszące się do treści kształcenia, oraz funkcjo-
nalne – odnoszące się do funkcji psychicznych ucznia. W zależności od zasięgu 
ich działania znajdujemy cele w wymiarze globalnym bądź regionalnym. 

W niniejszej pracy przyjęto eklektyczną formę definicji celów kształcenia ro-
zumianych jako budowanie wizji pożądanych właściwości fizycznych, umysło-
wych społecznych, kulturowych i duchowych jednostki ludzkiej, tworzenie 
odpowiednich warunków indywidualnego rozwoju i jego stymulowanie dla 
ułatwienia przyswojenia uczniowi i wychowankowi wiedzy, umiejętności, pog-
lądów, przekonań, orientacji i motywacji; kształtowanie zamierzonych właś-
ciwości uczniów w postaci nabytych dyspozycji do wykonywania określonych 
czynności; by wychować członka społeczności pełniącego możliwie najlepiej 
funkcję, która zapewnia rozwój zbiorowości. 

Treści kształcenia
Treści kształcenia i wychowania stanowią podstawowy składnik wszelkich pro-
gramów nauczania. W literaturze przedmiotu są one określane w bardzo zróżnico-
wany i niejednorodny sposób. Są one „zdeterminowane celami kształcenia, które 
z kolei zawierając się w celach wychowania, określone są panującymi w danym 
państwie warunkami społeczno-gospodarczymi, politycznymi i kulturowymi”635. 

Według Allana C. Ornsteina „Treść to coś więcej niż informacje, których trzeba 
nauczyć się dla szkolnych celów. Informacje te muszą być powiązane z tym, co ob-
chodzi uczniów, i tak zorganizowane, żeby uczeń widział ich użyteczność i głęb-
szy sens. (...) Treść (materiał nauczania) to uporządkowany zbiór faktów, pojęć, 
uogólnień, zasad i teorii, w istocie podobny do wiedzy zawartej w dyscyplinach 
naukowych. (...) Wszelka treść programowa ma pozwolić uczniom zrozumieć rze-
czywistość materialną i duchową i korzystać z tego rozumienia w życiu”636.

Maksymilian Maciaszek uważa, że „treści kształcenia i wychowania stanowią 
istotne ukierunkowanie całokształtu dydaktyczno-wychowawczej działalności 

635 A. Siemak-Tylikowska [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowa-
cja, Warszawa 1997, wyd. 1, s. 853. 

636 A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny…, s. 266–270. 
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szkoły, a także determinują stosowanie w pracy szkolnej odpowiednich metod 
i form organizacyjnych”637.

Twierdzenia te dowodzą zasadności analizowania podręczników i programów 
szkolnych w poszukiwaniu elementów edukacyjnych przygotowujących ucznia 
do pełnienia funkcji świadomego obywatela. 

Podejmując rozważania nad definiowaniem treści nauczania, nie sposób po-
minąć kryteria ich doboru. Allan C. Ornstein i Francis P. Hunkins638 wyróżniają 
następujące kryteria doboru treści nauczania:

 – kryterium niezależności – czyli takie dobieranie treści nauczania, które 
ułatwi uczniowi dążenie do jak największej niezależności w najbardziej 
wydajny sposób; niezależność jest także uważana za środek samorealizacji 
uczniów i krystalizowania ich tożsamości;

 – kryterium istotności treści – związane jest z rozwojem zdolności poznaw-
czych, kształtowaniem umiejętności i postaw, rozwojem emocjonalnym, 
odniesieniami do kwestii społecznych, politycznych i ekonomicznych; 

 – kryterium rzetelności – to nic innego jak autentyczność treści i ich aktualność;
 – kryterium zainteresowań – związane jest z humanizacją procesu kształce-

nia, dostosowywaniem go do potrzeb ucznia, rozwijaniem jego zaintereso-
wań i predyspozycji;

 – kryterium użyteczności – związane z wybranym wzorcem programu i świa-
topoglądu, przygotowuje ucznia do korzystania z nabytej wiedzy w różnych 
sytuacjach życiowych – społecznych, politycznych etc.;

 – kryterium wyuczalności – dotyczy optymalizacji treści, czyli takiego ich 
rozłożenia, aby było ono zgodne z poziomem rozwoju ucznia i jego możli-
wościami przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności;

 – kryterium wykonalności – związane jest z uwzględnieniem przy planowa-
niu treści nauczania prawa oświatowego, polityki edukacyjnej, możliwości 
finansowania działań szkoły, stopnia wykształcenia kadry, dostępu do ma-
teriałów i pomocy dydaktycznych etc.

Na podstawie funkcjonujących w polskiej pedagogice definicji639 można przy-
jąć, że treści nauczania, które w niniejszej pracy są poddane analizie, rozumie 
się jako zbiór haseł programowych i usystematyzowanych wiadomości stano-
wiących materiał nauczania o charakterze dydaktycznym i wychowawczym, 
który zapisany jest w programach nauczania i dokumentach ministerialnych, 
jak również jako pełniące funkcję wyselekcjonowanego i sugerowanego zbioru 
tematów, zestawu tekstów i ilustracji zawartych w podręcznikach szkolnych. 

637 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania…, s. 5.
638 A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny…, s. 270–272.
639 Na podstawie analizy zawartej w: J. Parafiniuk-Soińska, Przemiany w polskich programach…, 

s. 57–63.
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Program nauczania 
Program nauczania swoją nazwę zaczerpnął z łacińskiego słowa curriculum, 
do dziś funkcjonującego w niektórych krajach europejskich, które oznacza tor 
wyścigów rydwanów. Może on być rozumiany jako inwentarz, czyli „wykaz ma-
teriału nauczania przeznaczonego do realizacji, stanowiący zestaw mniej lub bar-
dziej uszczegółowionych haseł programowych”640. Autorzy podkreślają, że ten typ 
programu nauczania stosowany jest tam, gdzie wielość podręczników i metod na-
uczania utrudnia wprowadzenie rozwiązań szczegółowych, natomiast realizacja 
tak skonstruowanych programów umożliwia osiągnięcie przez uczniów zbliżone-
go poziomu kompetencji. Program taki nie narzuca strategii, metod, technik na-
uczania, procedur hierarchizowania treści ani też technik kontroli i oceny. 

Program nauczania w innym rozumieniu może być nastawiony na podkreślenie 
wagi stosowanych metod i przybrać formę zestawu planowanych czynności pedago-
gicznych. Wówczas będzie obejmował dokładnie zaplanowane aktywności eduka-
cyjne, takie jak: zakres nauczania, układ i interpretacje treści, proporcje ich poszcze-
gólnych działów, metody i techniki oraz sposoby motywowania uczniów. Programy 
takie, jak pisze Hanna Komorowska641, określa się mianem programów procedural-
nych. Według niej program nauczania może być również nakierowany na uzyskiwa-
nie rezultatów i efekty procesu edukacyjnego, gdzie mniejszą wagę przywiązuje się 
do metod i procedur ich uzyskiwania. Najczęściej programy te stosuje się wówczas, 
gdy celem jest wykształcanie kompetencji i ściśle określonych umiejętności.

Najrzadziej stosowane są programy rozumiane jako zestawy pojęć i zadań 
do wykonania, które traktuje się jako „wykaz jednostkowych zadań czy też aktyw-
ności przeznaczonych do wykonania przez uczącego się w celu wyrobienia nawy-
ków czynnościowych niezbędnych na niektórych stanowiskach pracy, najczęściej 
w przemyśle”642. Mają one charakter behawioralnego treningu o mechanicznym 
i odtwórczym charakterze.

Program nauczania można zdefiniować również wąsko, jako „plan działań, 
czyli dokument wskazujący strategie osiągania założonych celów albo rezultatów. 
(...) Plan obejmuje początek, koniec i proces (lub sposoby), dzięki czemu można 
kroczyć od stanu początkowego do końcowego”643, lub w szerokim znaczeniu, jako 
„zajmowanie się doświadczeniami ucznia”644, które nabył on zarówno w szkole, 
jak i poza nią, w celu wspomagania rozwoju ucznia, samorealizacji i aktywnoś-
ci własnej. Może być też rozumiany, jako „jasna, czytelna, zrozumiała struktura, 
oparta na najnowszych zdobyczach wiedzy, zgodna z przewidywaną przyszłością, 

640 K. Komorowska, O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa 1999, s. 15.
641 Ibid., s. 25.
642 Ibid., s. 30.
643 A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny…, s. 30.
644 Ibid., s. 30–31.
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uporządkowana według pewnej idei, zawierająca reguły organizujące treści, spo-
sób ich transformacji i ocenę efektów”645.

Według Mariana Giermakowskiego: „Tradycyjnie przez program nauczania 
rozumiemy listę celów, haseł z zakresu materiału nauczania – uzupełnioną zwyk le 
dość ogólnikowymi uwagami o jego realizacji i określeniem orientacyjnego przy-
działu godzin. Współcześnie program nauczania jest rozumiany jako układ czyn-
ności opanowywanych przez ucznia pod kierunkiem nauczycieli:

 – zorientowanych na określone cele i odpowiadające im zadania;
 – mających charakter ramowego planu;
 – stale ulegających modernizacji”646.

Programy nauczania tworzone są najczęściej na podstawie ministerstwa edu-
kacji z uwzględnieniem porozumień i ustaleń międzynarodowych. W polskich 
warunkach wytyczne ministerialne, w różnych okresach, nazywały się minimum 
programowym lub podstawą programową, która była „zakresem treści naucza-
nia ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako obowiązujący 
w danym przedmiocie szkolnym (edukacji) na danym etapie kształcenia”647. Po-
wstające autorskie programy nauczania pozwalają na indywidualizację nauczania 
i umożliwiają dostosowanie procesu edukacyjnego do lokalnych warunków re-
gionu, szkoły, a nawet klasy. Autorami programów nauczania mogą być również 
nauczyciele i w związku z tym na rynku edukacyjnym istnieje duża dowolność 
wyboru programów nauczania oraz wyboru podręczników szkolnych. W celu 
uzupełnienia warto dodać, że program nauczania stanowi „zestaw działań peda-
gogicznych zmierzających do zachowania wartości, które już funkcjonują w danej 
społeczności, szczególnie gdy jest ona zainteresowana utrzymaniem tych wartoś-
ci w niezmienionej postaci i przekazaniem młodemu pokoleniu”648 lub też dąży 
do spowodowania „istotnego wyłomu w istniejących zwyczajach, a nawet całkowi-
tej zmiany istniejących systemów czy wzorców kulturowych”649. Program naucza-
nia, niezależnie od tego, czy jest on opracowywany centralnie, czy na poziomie 
lokalnym, jest narzędziem spełniania celów grupowych i realizowania polityki 
edukacyjnej państwa. Łączy materiał nauczania, cele rozumiane jako planowana 
zmiana w uczniu, realizację zadań szkoły i ideał wychowawczy oraz interaktywny 
proces dydaktyczny zachodzący między nauczycielem a uczniem. Można go także 
rozumieć jako listę przedmiotów nauczania skonfigurowaną z celami, materiałem 
nauczania, czynnościami dydaktycznymi oraz organizacją działań pedagogicz-
nych prowadzonych przez nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły650. 

645 J. Hanisz, Założenia, budowa i sposób realizacji programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 
(ZEW) [w:] Dylematy wczesnej edukacji, red. D. Klaus-Stańska, M. Suświłło, WSP, Olsztyn 1998, s. 128.

646 M. Giermakowski, Konstruowanie autorskich programów nauczania przedmiotów ogólnokształcą
cych [w:] Jak tworzyć program, red. J. Kropiwnicki, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998, s. 7.

647 Ibid., s. 7.
648 K. Komorowska, O programach…, s. 17.
649 Ibid., s. 18.
650 F.W. Decker, J.F. Soltis, Program i cele kształcenia, WSiP, Warszawa 2000, s. 7–9.
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Jakkolwiek by definiować program nauczania, zawsze, choć z różnym natę-
żeniem, pojawiają się te same jego komponenty, do których należą: cele, treści, 
metody, ocena. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pro-
gram nauczania definiowany był jako „opis sposobu realizacji zadań eduka-
cyjnych, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (...) obej-
muje co najmniej jeden etap edukacyjny (...) zawiera: (...) szczegółowe cele 
edukacyjne – kształcenia i wychowania; materiał nauczania związany ze szcze-
gółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania zawarte 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego”651. 

Taka właśnie definicja programu nauczania, czyli dokumentu opartego na wy-
tycznych Ministerstwa Edukacji, stanowiła podstawę analiz w niniejszej pracy. 

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna, według Ryszarda Więckowskiego, „w polskim syste-
mie oświatowym (…) stanowi pierwszy etap kształcenia ogólnego (…) to edu-
kacja propedeutyczna, a więc nie ma charakteru samowystarczalnego, lecz pełni 
funkcję wprowadzającą do dalszej nauki”652.

Bywa określana też mianem „nauczania początkowego”, „nauczania zintegro-
wanego”, „kształcenia początkowego”, „wychowania i nauczania początkowego”653, 
stanowi pierwszy etap obowiązkowej nauki w szkole. W zależności od kraju obo-
wiązek szkolny zaczyna się między 4. a 7. rokiem życia i trwa do około 10. roku 
życia. Najczęściej czas edukacji wczesnoszkolnej obejmuje pierwsze 3–4 lata nauki 
dziecka w szkole. Ta edukacja jest „łagodnym przejściem od wychowania przed-
szkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zin-
tegrowany. Zajęcia prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez 
siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerwy do aktywności uczniów. Nauczy-
ciel (nauczyciele) układa zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania 
i doskonalenia podstawowych umiejętności”654.

Z zapisów rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wynika-
ło, że charakterystyczną cechą tego etapu nauczania jest integracja – zarówno treści 
dydaktycznych i wychowawczych, jak i form organizacyjnych. „Nauczyciele, ma-
jąc na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w świa-
domości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw”655.

651 Rozporządzenie MENiS z dn. 24.04.2002 w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku 
szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zale-
cania środków dydaktycznych, z późniejszymi zmianami.

652 R. Więckowski [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, War-
szawa 1997, wyd. 1, s. 169. 

653 S. Palka, Możliwości rozwojowe…
654 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, załącznik 

do rozporządzenia MENiS z dn. 6.11.2003, poz. 2041.
655 Ibid. 
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Zdaniem Krystyny Duraj-Nowakowej „integracja w procesie kształcenia to in-
nymi słowy zespolenie, scalenie, tworzenie całości z części. W nauczaniu inte-
gracja to ukazywanie dzieciom scalonego obrazu świata. Porządkowanie wiedzy 
w ujęciu zintegrowanym następuje wówczas, gdy określamy zagadnienia przewi-
dziane do poznania przez uczniów, a następnie dobieramy z różnych dyscyplin 
naukowych odpowiednie fakty, pozwalające na wielostronną analizę rozwiązywa-
nych zagadnień”656.

Integracja w edukacji wczesnoszkolnej odnosi się również do „scalenia: roz-
woju z wychowaniem (ideą jest wzrastanie człowieczeństwa, ciągłe przekroczenie 
siebie, wznoszenie się ku czemuś wyższemu), treści czerpanych z rzeczywistoś-
ci i dyscyplin naukowych, budowania z nich sensownych całości (modułów), 
według idei służenia wychowaniu rozwojowemu, oceniania – skupiania się 
na całym dziecku – na całokształcie jego rozwoju, wychowania, gromadzenia 
informacji o wewnętrznych przemianach zachodzących u dziecka i przejawach 
jego zachowań”657. Jak podkreśla Franciszek Bereźnicki, „koncepcja nauczania 
zintegrowanego zakłada taki dobór treści, w którym podstawę będą stanowiły 
bloki tematyczne skupiające zakres materiału z różnorodnych dziedzin nauki. 
Konsekwencją takiego układu treści jest konieczność zerwania z podziałami 
na przedmioty nauczania. (…) Dobór treści podporządkowany jest zagadnie-
niom najbliższego otoczenia przyrodniczo-społecznego dziecka. (…) Główny 
akcent położony zostaje na własną wielostronną aktywność (…) rozwijanie cie-
kawości poznawczej, różnych form ekspresji, wdrażanie uczniów do formułowa-
nia i weryfikowania problemów (…)658”.

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest „wspomaganie wszechstronnego i harmo-
nijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: umiejętności służących zdobywaniu 
wiedzy (czytania, pisania, liczenia); umiejętności nawiązywania i utrzymywania 
poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnospraw-
nymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy; poczucia przynależności 
do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju; umiejętności 
działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; rozbudzania potrzeby 
kontaktu z przyrodą”659.

Edukacja wczesnoszkolna stwarza warunki do: „nabycia przez dziecko wie-
dzy, umiejętności i sprawności oraz zaspokojenia potrzeb rozwojowych w zakre-
sie aktywności poznawczej i ruchowej, bezpieczeństwa, zdrowia, uznania, suk-
cesu i ekspresji; wspierania rozwoju dziecka w zakresie kształtowania procesów 
poznawczych, pobudzania wyobraźni i twórczej postawy, rozwijania procesów 

656 K. Duraj-Nowakowa, Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki, 
Impuls, Kraków 1998, s. 33.

657 I. Oksińska, O istocie edukacji wczesnoszkolnej, „Nauczanie Początkowe” 1998/1999, R. XXII 
(XLIV), z. 2, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, s. 110.

658 F. Bereźnicki, Nauczanie zintegrowane w świetle badań [w:] Edukacja Jutra. V Tatrzańskie Se
minarium Naukowe, red. K. Denek, T.M. Zimny, Menos, Częstochowa 1999, s. 282–283. 

659 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych…
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emocjonalno-motywacyjnych, umożliwiających poznawanie siebie, budowanie 
poprawnych relacji z otoczeniem; umożliwienia nabycia umiejętności sprzyjają-
cych rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej, zdolności obserwa-
cji, dostrzegania, formułowania i analizowania problemów, organizowania włas-
nych działań oraz podejmowania współpracy w zespole”660. 

Barbara Wojciechowska-Charlak określiła cele nauczania początkowego jako 
„wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiedzy, a przede wszystkim roz-
wijanie ich dyspozycji poznawczych oraz kształtowanie wartościowych postaw 
społeczno-moralnych”661. 

Ryszard Więckowski662 za Stefanem Wołoszynem przyjmuje, że nauczanie po-
czątkowe nie tylko wyposaża dziecko w podstawowe umiejętności czytania i pi-
sania, ale – co ważniejsze – daje mu cywilizacyjne kompetencje oraz elementarną 
wiedzę o świecie, przyrodzie, kulturze. Przygotowuje poprzez kształcenie samo-
dzielności i odpowiedzialności do podejmowania systematycznej nauki na wyż-
szych poziomach edukacji szkolnej. 

Jakkolwiek by definiować ten okres obowiązku szkolnego, stanowi on pierw-
szy etap systematycznej edukacji. Jest bardzo istotny, wpływa bowiem na konstru-
owanie autowizerunku ucznia, stworzenie wizji własnego miejsca w społeczności 
(szkolnej, lokalnej) i stanowi bazę dla rozwijania kompetencji w kolejnych latach 
nauki. To okres pierwszych sukcesów i porażek. Autorytet nauczyciela-wychowawcy 
kształtuje u dziecka pozarodzinny sposób widzenia świata i rozumienia zachodzą-
cych w nim procesów. 

Można przyjąć założenie, że to najważniejszy okres w życiu szkolnym ucz-
nia, który stanowi niezwykle ważny etap w rozwoju dziecka. Jest to pierwszy, 
trzyletni, propedeutyczny etap obowiązkowego kształcenia ogólnego. Ma 
charakter kształcenia zintegrowanego, w holistyczny sposób przekazującego 
uczniowi wiedzę o otaczającym go świecie. Zajęcia szkolne dostosowane są 
do poziomu percepcji ucznia w zakresie czasu trwania lekcji, doboru treści 
edukacyjnych, form i metod pracy. Oprócz kształtowania kompetencji pod-
stawowych w zakresie mówienia, czytania, pisania, liczenia ważnym aspektem 
tego etapu edukacyjnego jest rozwijanie własnej aktywności dziecka i jego 
ciekawości poznawczej, aktywności twórczej. Niemniej ważnym aspektem są 
działania wychowawcze, rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych 
i zróżnicowanych form ekspresji werbalnej i niewerbalnej. 

660 E. Kagan, M. Buczek, K. Sikora, Program nauczania zintegrowanego. Szkoła podstawowa. Klasy 
I–III, Graf Punkt, Warszawa 1999, s. 9.

661 B. Wojciechowska-Charlak, Sytuacja wychowawcza…, s. 22–23.
662 R. Więckowski, Swoistość edukacji wczesnoszkolnej, jej istota, podstawowe problemy [w:] Teo

retyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej, red. S. Palka, Śląsk, Ka-
towice 1994, s. 75.
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Integracja europejska
Integrację europejską663 definiuje się jako proces zacieśniania współpracy 
międzynarodowej w Europie, wypracowywanie wspólnych polityk, wspól-
nych standardów, wspólnych zapisów prawnych, trwający od lat pięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia. Często czyni się odwołania do integracyjnych zamysłów 
Karola Wielkiego. Działania rozpoczęte w roku 1950 unią gospodarczą państw 
Beneluksu doprowadziły do powstania dzisiejszej Unii Europejskiej, w skład któ-
rej na rok 2017 wchodzi 28 państw członkowskich664. 

Dla spraw związanych z edukacją integracja europejska ma zasadnicze znacze-
nie. Pod wpływem procesu integracyjnego i w obliczu kształtowania się wspólnej 
polityki edukacyjnej państw przynależących do UE bądź z nią stowarzyszonych 
w dziedzinie edukacji zostały określone europejskie priorytety edukacyjne, wy-
znaczające ogólny kierunek edukacyjnych przemian na Starym Kontynencie. 

Edukacja europejska
Edukacja europejska to „dostarczenie – za pośrednictwem wielu form kształcenia, 
dokształcania i samokształcenia – odpowiedniej wiedzy o Europie, jej problemach 
w przeszłości, dziś i w przyszłości, a także rozwijanie bezpośrednich kontaktów 
i współpracy uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników nauki, nauczycieli 
nieprofesjonalnych. Wynikiem działań edukacyjnych powinno być kształtowanie 
się postaw Polaków wobec spraw kraju i Europy”665.

Przyjmuje się, że pod tym pojęciem kryje się trzyczłonowe zadanie edukacyj-
ne, składające się z „edukacji dla Europy”, czyli kształtowania kompetencji umoż-
liwiających uczniowi funkcjonowanie w roli obywatela UE, „edukacji w Europie”, 
mającej na celu zwiększenie mobilności ludzi i bezpośredniego poznawania wszel-
kich jej aspektów, oraz „edukacji o Europie”, dzięki której następuje poszerzenie 
i pogłębienie wiedzy zarówno o Unii Europejskiej, jak i o Europie rozumianej 
w aspekcie geograficznym666.

Edukacja europejska to od schyłku lat dziewięćdziesiątych także szkolny przed-
miot nauczania uformowany od poziomu gimnazjum jako „międzyprzedmiotowa 
ścieżka edukacyjna”. Stanowi ona specyficzną i międzydyscyplinarną formę na-
uczania o wszelkich procesach zachodzących na Starym Kontynencie. Do celów 
nauczania w zakresie tego przedmiotu zaliczało się: „określenie miejsca i roli 
Polaków i Polski w integrującej się Europie; rozwijanie tożsamości europejskiej 
budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny; ukazywanie procesu 

663 W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wydawnictwo 
„Wokół Nas”, Gliwice 1995, s. 7–63.

664 Do roku 2004 UE liczyła 15 państw, w 2017 r. w skład UE wchodzą: Austria, Belgia, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwe-
cja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

665 Cz. Banach, Polska szkoła…, s. 45.
666 Z. Mach, Kształtowanie rozumienia…, s. 171–175.
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integracji jako środka prowadzącego do przyspieszenia transformacji ustrojowej 
i osiągnięcia warunków do długofalowego rozwoju kraju”667.

Rezultatem działań w zakresie edukacji europejskiej powinno być „ukształto-
wanie przyszłego obywatela Europy, człowieka świadomego swoich praw i zadań 
oraz kierunków polityki UE”668.

Na potrzeby analizy szkolnych programów i podręczników dokonywanej w tej 
pracy przyjęto definicję edukacji europejskiej rozumianej jako forma edukacji, 
która służy integracji celów i treści kształcenia oraz form aktywności szkolnej 
dla wzbogacenia wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, kształtowaniu aktywne-
go europejskiego obywatelstwa i kompetencji kluczowych przygotowujących 
ucznia do życia w zjednoczonej Europie. 

Ideał wychowania
Zdefiniowanie i opisanie pojęcia „ideał wychowania” jest niezwykle istotne w od-
niesieniu do opisywanych w tej pracy przemian edukacyjnych, także w aspekcie 
historycznym. Termin ten pojawia się często w odniesieniu do realizowanych 
w szkołach celów i treści edukacyjnych. Jak zauważył Krzysztof Konarzewski669, 
oficjalne szkolne wychowanie zawsze szło w parze z ideałami, ideologią, zesta-
wem wartości, z którymi identyfikują się nie tylko decydenci ustalający zakres 
polityki oświatowej, ale również nauczyciele. Stąd niekiedy rozbieżność dzia-
łań szkolnych w okresach burzliwych przemian, gdy formalne zmiany zapisane 
w ustawach znacznie wyprzedzały przemiany, jakie zachodziły w nauczycielach, 
rodzicach i uczniach. „Akt wychowania jest to czynność człowieka nastawiona 
na zmianę postępowania drugiego człowieka i przebiegająca we wspólnej sytuacji 
symbolicznej”670.

Pojęcie ideału wychowania można połączyć z pojęciem kulturowego wzorca 
osoby rozumianego jako „respektowanie przez daną osobę (jednostkę ludzką, 
ucznia) sądów, które są pożądane społecznie”671, jak również tworzonego „przez 
pewien kulturowy układ sądów normatywnych (odpowiednio i sukcesywnie for-
mułowanych celów nauczania) oraz sądów dyrektywnych określających sposoby 
osiągania wyznaczonych celów”672.

W zależności od epoki różne były jego oblicza. W historii wychowania można 
wyróżnić673:

667 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów…
668 Cz. Banach, Polska szkoła…, s. 47.
669 K. Konarzewski, O wychowaniu w szkole [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. 

K. Kruszewski, PWN, Warszawa 1992, s. 248–296.
670 Ibid., s. 289.
671 E. Białos, Kulturowe uwarunkowania…, s. 7.
672 Ibid.
673 A. Smołalski, Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej [w:] Przemiany w kształceniu 

i wychowaniu. Materiały pokonferencyjne, red. W. Puślecki, Centrum Metodyczne Doskonalenia Na-
uczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1993, s. 10–17.
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 – Humanistyczny ideał wychowawczy (prezentowany przez myśl Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego), nakierowany na cele społeczne i publiczne, oparty 
na rozumieniu świata na podstawie jego badania, na umiejętności oceny 
zjawisk i racjonalnej ich krytyki oraz na umiejętności życzliwego współ-
życia z ludźmi, zaangażowaniu w życie społeczne i rzetelnym wypełnianiu 
obowiązków publicznych.

 – Oświeceniowy ideał wychowawczy dążący do tego, by jednostka była za-
razem szczęśliwa i pożyteczna dla innych, w którym nie ma sprzeczności 
między byciem człowiekiem i byciem obywatelem. Kształtowanie postaw 
patriotycznych i internacjonalistycznych było podstawą zgodności intere-
sów jednostki, narodu i państwa. 

 – Ideał wychowawczy okresu romantyzmu i okresu między powstaniem 
styczniowym a listopadowym, kiedy to dominował wizerunek bojownika 
o wolność („Za wolność Naszą i Waszą”), a ideałem wychowania była silna 
i niezależna ludzka jednostka, indywidualność zaś była największą świętoś-
cią w wychowaniu. 

 – Pozytywistyczny ideał pracownika na plan pierwszy wsuwający wszech-
stronny rozwój osobowości i przygotowanie do pracy, która była wartoś-
cią nie tylko ekonomiczną, ale także duchową i wychowawczą. Ideałem był 
człowiek wolny, świadomy swojej roli w zbiorowości, kierujący się w życiu 
wyższymi ideałami. 

 – Ideał wychowania narodowego dominujący w okresie pierwszej wojny 
światowej i mający na celu podtrzymanie świadomości narodowej Polaków 
i kształtowanie potrzeby dążenia do niepodległości. Ideałem wychowania 
był człowiek odważny, przedsiębiorczy, twórczy, pracowity, silnie związany 
ze swoim narodem. 

 – Ideał wychowania państwowego, który uwidocznił się w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego. Wychowanie obywatelskie uważano za syntezę 
wychowania narodowego i społecznego. Dominował „etos państwowy”, 
którego skutkiem miało być wychowanie człowieka służącego państwu jako 
najwyższemu dobru narodu polskiego. 

 – Socjalistyczny ideał wychowania obecny w okresie po drugiej wojnie świa-
towej, zmierzający do ukształtowania człowieka kolektywnego, który do-
bro grupy przedkładał nad indywidualny rozwój. Głównymi hasłami były 
wówczas: „ludowy patriotyzm i internacjonalizm, czujność wobec wroga 
klasowego, walka o pokój i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, poszano-
wanie pracy i dobra społecznego i uświadomienie polityczne. (...) Ideał wy-
chowawczy wyrastający ze świadomości, że modelem obywatela w okresie 
budowy socjalizmu jest jednostka kierująca się naukowym światopoglą-
dem, wyzwolona z przesądów, działająca w grupie społecznej, przygotowa-
na do pracy i upatrująca w niej najwyższe wartości, czujna na interesy klasy 
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robotniczej, chłopa i pracującej inteligencji, zawsze gotowa do pracy dla 
narodu”674.

 – Nowy wizerunek ideału wychowawczego po zmianie ustrojowej w 1989 roku 
przyniosła – kiedy to główny nacisk położono na wszechstronny i harmo-
nijny rozwój osobowości ucznia – wychowanie do wolności, która stała się 
wartością nadrzędną.

 – Pojawiający się z upływem lat, gdy proces integracji Polski z UE był co-
raz bardziej intensywny, nowy ideał wychowania, którego wzorem jest 
wszechstronnie wykształcony człowiek, otwarty i tolerancyjny, posia-
dający europejskie kompetencje, umiejący elastycznie dostosować się 
do zmieniających się warunków, posiadający silne poczucie własnej 
wartości oraz świadomość własnej tożsamości; „uczeń o wiedzy ope-
ratywnej, posiadający umiejętność selekcji informacji i trafnego ich 
wartościowania, uczeń o aktywnej postawie wobec świata i rozwiniętej 
twórczej wyobraźni”675.

Ta ostatnia definicja związana z integrowaniem się Europy i kształtowaniem ak-
tywnego obywatelstwa była wyznacznikiem analizy dokumentów i podręczników.

Europejskie priorytety edukacyjne
Europejskie priorytety edukacyjne można rozumieć jako ogólnoeuropejskie, 
międzynarodowe i dalekosiężne cele edukacyjne wynikające z dotyczących 
zgodnej polityki edukacyjnej wspólnych ustaleń i postanowień między mini-
strami edukacji krajów członkowskich UE. 

Mają one charakter zaleceń, przez co każde z państw może je realizować w in-
dywidualny sposób z zastosowaniem ze strony Komisji Europejskiej i Rady Unii 
Europejskiej zasady subsydiarności. Realizacja tych priorytetów dokonuje się naj-
częściej przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Rady Europy i innych 
instytucji zaangażowanych w edukację w Europie. Do głównych priorytetów za-
liczyć można między innymi wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji, 
poprawę jakości kształcenia, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów defa-
woryzowanych, kreowanie nowego modelu nauczyciela oraz europejskiego ideału 
wychowania.

Są one szczegółowo przeanalizowane w rozdziałach niniejszej pracy. Ich reali-
zacja odbywa się najczęściej w ramach tak zwanej edukacji europejskiej i poprzez 
uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych. Jednakże echa tych prio-
rytetów znajdujemy również w treściach przedmiotowych poszczególnych dyscy-
plin oraz w treściach i założeniach programów wychowawczych. 

674 B. Potyrała, Przemiany oświaty w Polsce…, s. 125.
675 B. Jodłowska, Start – szok zawodowy – twórcza praca…, s. 35.
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Kompetencje kluczowe
Geneza tworzenia pojęcia kompetencji kluczowych wiąże się z przejściem od wie-
dzy faktograficznej do umiejętności i wiedzy operacyjnej. Pierwotnie wyróżniano 
cztery typy wiedzy: „wiedzieć co – know-what” – odnoszącej się do wiedzy fakto-
graficznej; „wiedzieć dlaczego – know-why” – odnoszącej się do rozumienia wpły-
wu nauki na ludzi; „wiedzieć jak – know-how” – odnoszącej się do umiejętności 
wykonywania zadań, „wiedzieć kto – know-who” – odnoszącej się do określania 
osoby posiadającej pozostałe typy wiedzy676. 

W późniejszym okresie podejmowano próby definiowania kompetencji klu-
czowych poprzez analogię do innych europejskich języków. Odwoływano się więc 
do francuskiego compétence i stosowano ten termin w odniesieniu do kwalifikacji 
zawodowych, a następnie przeniesiono jego znaczenie na zdolności i umiejętnoś-
ci ogólne. Biorąc pod uwagę różne rozważania, na potrzeby tej pracy utworzo-
no następującą definicję: kompetencja to ogólne zdolności oparte na wiedzy, 
doświadczeniu, wartościach oraz umiejętnościach i sprawnościach nabytych 
w wyniku formalnej lub nieformalnej edukacji, służące efektywnemu działaniu 
i dążeniu do osiągnięcia celu. 

W trakcie wielu polemik odnoszących się do konceptualizacji i interpretacji 
prób definiowania pojęcia kompetencji uzgodniono, że aby mogło mieć wymiar 
kluczowy i podstawowy, „musi oznaczać coś ważnego, korzystnego dla jednostki 
i społeczeństwa – coś, co umożliwia jednostce pomyślnie integrować się z różnymi 
grupami społecznymi, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i umiejęt-
ności sprawnego działania zarówno w znanym, jak i nieznanym otoczeniu. Skoro 
jednak otoczenie ulega zmianom, kompetencje kluczowe powinny także umożli-
wić ustawiczną aktualizację wiedzy i umiejętności, aktualizację pozwalającą do-
trzymać kroku szybkiemu rozwojowi cywilizacji”677.

Podjęto zatem próbę skatalogowania podstawowych kompetencji kluczowych, 
których integralnymi składnikami są: wiedza, umiejętności i postawy, a które będą 
„odpowiadać potrzebom całej społeczności, niezależnie od płci, pozycji społecznej, 
rasy, kultury, pochodzenia społecznego czy języka, (...) pozostawać w zgodzie z przy-
jętymi przez społeczeństwo wartościami i prawami etyki, gospodarki i kultury”678. 

Już w roku 2001 Komisja Europejska jako podstawowe elementy kompeten-
cji kluczowych679 wskazała umiejętność czytania ze zrozumieniem (definiowa-
ną jako rozumienie pisemnej informacji i umiejętność czynnego jej zastosowania 
w życiu codziennym, refleksyjnego przetwarzania tekstów pisanych dla własnego 
rozwoju oraz realizowania własnych celów) i umiejętność myślenia matema-
tycznego (zdefiniowaną jako indywidualne rozpoznanie i rozumienie roli ma-
tematyki we współczesnym świecie, włączanie matematycznego rozumowania 
do konstruowania osądów oraz wykorzystywanie umiejętności matematycznych 

676 Kompetencje kluczowe..., s. 12.
677 Ibid., s. 14.
678 Ibid.
679 Ibid., s. 16.
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w codziennym życiu). Ponadto wyróżniono umiejętności ogólne, określane jako: 
umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, przy-
wództwa, kreatywności, motywacji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność 
uczenia się. 

Oprócz wskazanych wyżej umiejętności składnikiem kompetencji kluczowych 
są również kompetencje osobiste (związane z postawami, między innymi: cieka-
wość poznawcza, kreatywność, motywacja, uczciwość, poczucie własnej wartości, 
odpowiedzialność, wiarygodność, aktywność, zdolność podejmowania inicjatyw); 
kompetencje interpersonalne i społeczne (umiejętność nawiązywania i podtrzy-
mywania relacji osobistych i zawodowych, w tym umiejętności komunikowania 
się i poszanowania innych kultur i tradycji); kompetencje w zakresie języków 
obcych i posługiwania się nowoczesnymi technologiami, opanowania podsta-
wowych pojęć z dziedziny nauk ścisłych i techniki680. 

Kształtowanie kompetencji kluczowych może zachodzić w ramach edukacji 
formalnej – w szkole lub placówkach edukacyjnych – lub w trakcie edukacji nie-
formalnej – na zajęciach pozalekcyjnych, w rodzinie, gronie rówieśników bądź 
podczas własnej aktywności i samokształcenia lub rozwijania hobby.

Współpraca międzynarodowa w zakresie ustalania katalogu kompetencji klu-
czowych doprowadziła w 2002 roku do utworzenia listy ośmiu podstawowych ob-
szarów kompetencji:

 – komunikacja w języku ojczystym;
 – komunikacja w językach obcych;
 – technologie informacyjne i komunikacyjne;
 – alfabetyzm matematyczny i kompetencje w zakresie matematyki, nauk ścis-

łych i techniki;
 – przedsiębiorczość;
 – kompetencje interpersonalne i obywatelskie;
 – umiejętność uczenia się;
 – kultura ogólna681.

Na podstawie tej listy kompetencji w każdym kraju UE buduje się lokalne ze-
stawy kompetencji kluczowych dostosowane do specyfiki nauczania w danym 
kraju i lokalnych potrzeb. Niekiedy są one niezwykle bogate, niekiedy dość ubogie 
i podstawowe. Realizuje się je, opierając się na kształceniu przedmiotowym, in-
nym razem również w aspekcie międzyprzedmiotowym. I choć w różnych krajach 
europejskich kompetencje kluczowe są różnie definiowane, wdrażane do progra-
mów edukacyjnych i certyfikowane, to zmusiły one władze edukacyjne do weryfi-
kacji narodowych programów szkolnych i wzbogacenia ich o element kształtowa-
nia kompetencji. 

680 Ibid., s. 22.
681 Ibid., s. 25.
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Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
Do wyjaśnienia pojęć edukacji międzykulturowej i wielokulturowej koniecz-
ne jest zdefiniowanie pojęcia kultury. Utożsamia się ją z „rezerwuarem wartości” 
wraz z jego treściowym i formalnym komponentem, gdzie działania edukacyjne 
zmierzają do znalezienia w treściach kultury wspólnych elementów; bądź też re-
zygnuje się z katalogu treści i norm, które powinny przez ucznia zostać przyswo-
jone na rzecz idei formalnej kompetencji do negocjowania i ustalania zarówno 
treści, jak i norm społecznych682. 

Wincenty Okoń definiuje kulturę jako „ogół stworzonych przez ludzi wartości 
naukowych, społecznych, artystycznych i technicznych oraz proces tworzenia tych 
wartości (...). Współcześnie zaczyna pojmować się kulturę szeroko, a więc zarówno 
jako efekty, jak i procesy tworzenia dóbr, zarówno jako normy, wartości i wzory za-
chowań, jak wytworzone przez ludzi dzieła, zarówno wartości naukowe i artystycz-
ne, jak społeczne i techniczno-cywilizacyjne”683.

Nawiązując do opisanych wyżej definicji, na potrzeby tej pracy oraz jako punkt 
wyjściowy do wyjaśnienia pojęcia edukacji między- i wielokulturowej przyjęto, 
że kultura to zintegrowane elementy dorobku określonej społeczności, które są 
wynikiem współdziałania jednostek ludzkich. Elementy te obejmują wszystkie 
aspekty społecznego życia – na przykład symbolikę znaczeń, wierzenia, zwy-
czaje i obrzędy, wiedzę, zasady i normy zachowań, prawo oraz wszelkie wytwo-
ry ludzkiej aktywności, takie jak na przykład szeroko pojęta sztuka czy inge-
rencja i kształtowanie środowiska naturalnego.

Jeżeli więc, podążając za rozważaniami Ewy Ogrodzkiej-Mazur684, rozumieć 
proces edukacji jako celowe oddziaływanie na jednostkę, a równocześnie postrze-
gać tę jednostkę jako uczestnika i współtwórcę kultury, to edukację i wychowanie 
międzykulturowe i wielokulturowe można by zdefiniować jako takie oddziaływa-
nie na ucznia, dzięki któremu będzie on zdolny do uświadomienia sobie podo-
bieństw i różnic wypływających z wielorakości działań innych jednostek i grup 
społecznych tworzących określone kultury oraz będzie gotowy do zapoznania się 
z tą różnorodnością i ustosunkowania się do niej. 

Oczywiście podejmując rozważania o edukacji między- i wielokulturowej, 
nie można zapomnieć o procesie transmisji kulturowej i zjawisku przenikania się 
kultur. Jerzy Nikitorowicz edukację międzykulturową analizuje jako proces wy-
chodzenia ze sztywnego kręgu tak zwanego centrum, gdzie celem edukacji jest 
rozpatrywanie społeczeństwa jako „kompleksu grup współistniejących i krzyżu-
jących się, wychodzących na granice swojej odrębności i inności, znajdujących 

682 T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, red. 
Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2006, s. 415–424.

683 W. Okoń, Słownik pedagogiczny…, s. 105.
684 E. Ogrodzka-Mazur, Proces wychowania dziecka do wielokulturowości w zintegrowanym kształ

ceniu wczesnoszkolnym a reforma systemu edukacji [w:] Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w teo
rii i praktyce, red. W. Puślecki, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 178. 
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się i współpracujących z grupą dominującą, która daje szansę rozwoju inności, 
opiekuje się nią i korzysta z niej”685.

Pojęcia edukacji międzykulturowej i wielokulturowej686 stosuje się często za-
miennie, gdyż uzupełniają się one wzajemnie. Edukacja międzykulturowa zmierza 
do wypracowania nowych modeli relacji między kulturami, promowania toleran-
cji i integrowania mniejszości do głównego nurtu życia społecznego większości. 

Edukacja wielokulturowa natomiast, mająca swoje korzenie w pedagogi-
ce amerykańskiej, zakłada stworzenie pluralistycznego społeczeństwa poprzez 
kształcenie wartości wspierających kulturową różnorodność i indywidualną nie-
powtarzalność, wspieranie jakościowego rozwoju istniejących kultur etnicznych 
oraz wspieranie wielojęzyczności i wielodialektowości. W dobie integrującej się 
Europy, międzykontynentalnej globalizacji, szybkiej wymiany informacji, rozwo-
ju turystyki, swobody przepływu osób i możliwości osiedlania się w dowolnym 
zakątku świata edukacja wielo- i międzykulturowa staje się podstawą do stwo-
rzenia dziecku możliwości swobodnego funkcjonowania w rzeczywistości spo-
łecznej XXI wieku. Jest ona koniecznością nie tylko tam, gdzie dziecko styka się 
z przedstawicielami innych kultur, ale także w środowiskach monokulturowych, 
„ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy: poczucia tożsamości (podmio-
towości) jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska 
i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury, tolerancji jako postawy, 
którą uczeń może przyjmować w określonych sytuacjach społeczno-kulturowych, 
umożliwiających mu ocenianie i wartościowanie spostrzeganych faktów i zjawisk, 
oraz komunikacji międzykulturowej jako postawy łączącej wartości językowe 
i pozajęzykowe odmiennych kultur”687. 

Mirosław Stanisław Szymański zwraca uwagę, iż edukacja wielokulturowa 
i międzykulturowa dotyczy nie tylko „obcokrajowców”, ale także dzieci „lokal-
nych”, a pedagogika międzykulturowa „ma akcentować, że jej «klientami» i adresa-
tami są już nie tylko cudzoziemcy, ale i tuziemcy, nie tylko mniejszości, ale i więk-
szość, nie tylko «czarni», ale i «biali»”688.

Głównym zadaniem edukacji między- i wielokulturowej jest przygotowanie 
ucznia do bezkonfliktowego funkcjonowania w środowiskach, w których zbiega-
ją się różne kultury i gdzie spotykają się ich przedstawiciele, jak również kształ-
towanie zrozumienia dla ich odmienności i wartości także wówczas, gdy uczeń 
funkcjonuje w środowisku monokulturowym bez możliwości kontaktu z „innymi” 
i doświadczania tego zróżnicowania. 

685 J. Nikitorowicz, Pogranicze szansą kształtowania tolerancji jako wyzwania dla edukacji 
[w:] Edukacja międzykulturowa…, s. 73.

686 T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa…, s. 415–424.
687 E. Ogrodzka-Mazur, Proces wychowania…, s. 178.
688 M.S. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice 

Federalnej Niemiec [w:] Edukacja międzykulturowa…, s. 99.
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Jeśli więc przyjąć, że kultura to zespół symboli i ich znaczeń oraz że łączy ona 
w sobie wszelkie wytwory ludzkiej aktywności – wierzenia, sztukę, obrzędowość 
i zwyczaje, sposób ubierania się, style życia, katalog norm – to zadaniem edukacji 
międzykulturowej i wielokulturowej będzie również przekazywanie wiedzy o tych 
elementach i kształtowanie postaw względem nich. 
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