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1. Wprowadzenie

Unia Europejska jest związkiem państw łączących swoje interesy narodowe 
ze wspólnymi celami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. Wszystkie 
państwa członkowskie posiadają równe prawa i obowiązki. Najważniejszymi ce
lami UE są: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego 
a także ochrona praw i interesów obywateli.1

Funkcjonowanie systemu edukacji, jako wielkiego podsystemu społecznego, 
jest uwarunkowane wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Unia 
Europejska, mimo wielu wspólnych elementów, stosuje odmienne rozwiązania 
dotyczące podstawowych kwestii edukacyjnych.2 Systemy oświatowe UE mają 
silnie zróżnicowaną strukturę organizacyjną i programową, uzależnioną od wa
runków ekonomicznych, politycznych, społecznych, historyczno - narodowych 
oraz demograficznych poszczególnych państw. Są one zgodne z tradycją i uwa
runkowaniami rozwoju oświaty w poszczególnych krajach.

Systemy oświatowe krajów UE różnicuje, przede wszystkim: wiek rozpoczy
nania nauki szkolnej, czas trwania obowiązku szkolnego, wiek rozpoczynania 
studiów oraz podstawa wykształcenia wymagana przed rozpoczęciem studiów. 
Państwa Piętnastki nie określiły koncepcji jednolitej szkoły europejskiej, ale 
ze względu na konieczność swobodnego przepływu wykwalifikowanych kadr 
pomiędzy państwami UE, wyznaczone zostały oświatowe priorytety: równość 
szans edukacyjnych, podniesienie jakości kształcenia, modelowanie nowocze
snego systemu kształcenia nauczycieli oraz wychowanie nowego Europejczyka. 
Określając oświatowe priorytety, państwa członkowskie Unii zachowują swoją 
tożsamość, nie unifikują systemów edukacyjnych. Proces integracji i przenika
nia się wzajemnych wpływów doprowadził do wprowadzenia pewnych zmian 
w wychowaniu przedszkolnym i szkolnictwie podstawowym. „Zarysowały się

1 K.A. W ojtaszczak (red.), E ncyklopedia Unii Europejskiej, W arszaw a, WSiP, 2004, s. 4
2 A .K opik, Polski system  ośw iaty na tle system ów  krajów  Unii Europejskiej [W :] N auka a jak o ść  życia  pod 
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trzy kierunki zmian: tendencja skracania czasu trwania obligatoryjnej nauki w 
szkole podstawowej; skłonność do łączenia szkolnictwa podstawowego z eduka
cją przedszkolną; trend do obniżania dolnej granicy obowiązku szkolnego”3.

2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
w poszczególnych krajach

Austria jest republiką federacyjną o parlamentarno-gabinetowym systemie 
rządów ze stosunkowo dużą władzą kanclerza. W skład republiki wchodzi 9 
krajów związkowych (landów) posiadających pełną niezależność ustawodawczą, 
prawną i administracyjną. Każdy land ma własną konstytucję, parlament i rząd. 
Językiem urzędowym kraju jest język niemiecki. W składzie etnicznym dominu- 
jąAustriacy -  91,1%.4

System zarządzania szkolnictwem pozostaje pod kontrolą państwa, ale ściśle 
odpowiada federalnej strukturze landów. Oświatą na szczeblu centralnym kie
ruje Federalne Ministerstwo Edukacji, Sztuk Pięknych i Sportu oraz Federalne 
Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych. Decyzje centralne są jednolite dla 
całej Federacji.5 Obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci, bez względu 
na narodowość, przebywające na stałe w Austrii. Rozpoczyna się 1 września 
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i trwa do 15 r. ż.6 Wycho
wanie przedszkolne ma na celu wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie 
go do rozpoczęcia nauki. Tradycyjną formą edukacji przedszkolnej są ogródki 
dziecięce przeznaczone dla dzieci w wieku 3-6 lat, nie są one częścią systemu 
szkolnego i nie są obowiązkowe. Dla dzieci, które w wieku 6 lat nie osiągną 
dojrzałości szkolnej funkcjonująklasy przedszkolne. Rok wstępny jest integralną 
częścią systemu edukacyjnego. Decyzja o uczęszczaniu do klasy przedszkolnej 
jest podejmowana podczas zapisów do szkoły, po określeniu poziomu dojrzałości 
szkolnej.

Kształcenie początkowe obejmuje 4 lata i jest prowadzone w szkołach podsta
wowych, tzw. szkoła ludowa. Nauka odbywa się zgodnie z programami naucza
nia w klasach koedukacyjnych. Szkoły podstawowe mogą mieć pięciodniowy 
lub sześciodniowy tydzień zajęć. Nauczycielom pozostawia się swobodę doboru 
metod, form i środków dydaktycznych. Klasą opiekuje się przez 4 lata jeden 
nauczyciel. Pierwsze dwa lata szkolnictwa podstawowego tworząjeden cykl. Po

3 K. K am ińska, Szkolnictw o podstaw ow e w  krajach Unii Europejskiej, „Ż ycic Szkoły" nr 7, 2002, s.404
4 E ncyklopedia UE, op. cit., 2004, s. 33
5 D. D ziew ulak, System y szkolne Unii l-uropejskiej, W ydaw nictw o Żak, W arszawa, 1997, s. 37

B. Lubojcm ska, Syslcm  szkolnictw a podstaw ow ego i średniego w  A ustrii, „K w artaln ik  Edukacyjny” nr 
l ,  2002, s. 6
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stępy uczniów oceniane są początkowo na podstawie pracy w klasie. Pod koniec 
kształcenia początkowego szkoła informuje rodziców o dalszych możliwościach 
edukacyjnych dzieci.7

Królestwo Belgii jest monarchią dziedziczną, opartą na demokracji parlamen
tarnej. Głową państwa jest król, władza ustawodawcza należy do dwuizbowego 
parlamentu, a władzę wykonawczą sprawuje rząd. Według kryterium terytorial
nego Belgia dzieli się na 3 regiony autonomiczne oraz na 3 wspólnoty językowe. 
Regiony mają własne rady z uprawnieniami ustawodawczymi i rządy. W kraju 
funkcjonują dwa języki urzędowe: francuski i flamandzki. W składzie etnicznym 
dominują Flamandowie - 58% i Walonowie -  31%. Każda z grup językowych 
posiada pełną autonomię kulturową i równość językową.8

Cechą charakterystyczną systemu szkolnego Belgii jest jego różnorodność 
i rozbicie pomiędzy dwie władze oświatowe, dwóch autonomicznych ministrów 
edukacji. Jeden odpowiada za szkoły francuskojęzyczne i niemieckojęzyczne, 
a drugi za szkoły flamandzkojęzyczne. Szkoły publiczne finansowane są z bu
dżetu państwa.9

Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 6 r. ż. i obejmuje w pełnym wymiarze 
uczniów w wieku 6-15 lat. W niepełnym wymiarze obowiązek dotyczy młodzie
ży w wieku 15-18 lat.

Edukacja przedszkolna jest integralną częścią systemu szkolnego, chociaż nie 
ma charakteru obowiązkowego. Obejmuje ona dzieci od 3 do 6 r.ż. Placówki 
wychowania przedszkolnego związane są organizacyjnie ze szkołą początkową 
i większość z nich działa na terenie szkół. Przedszkola przygotowują dziecko 
bezpośrednio do podjęcia nauki. Ten etap edukacji ma w Belgii szczególnie 
bogate tradycje, wskaźnik upowszechnienia jest wysoki. Zajęcia mają na celu 
wdrożenie dzieci do życia w społeczeństwie, wspieranie równowagi psychicznej 
i fizycznej, uczą poprawnego wysławiania się oraz zachęcają do udziału w zaję
ciach muzycznych i artystycznych.10

Cykl kształcenia początkowego jest sześcioletni i obejmuje dzieci w wieku od
6 do 12 lat. Nauczanie na tym szczeblu podzielone jest na trzy stopnie a bloki 
edukacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Uczniowie kończący 
cykl kształcenia początkowego otrzymująświadectwo. W tym systemie szkolnic
twa wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa i pierwsze dwa lata gimna
zjum to, z punktu widzenia pedagogicznego, jedna spójna całość.

7 Tam że, s. 9
1 Encyklopedia  U E, op. cit., 2004, s. 37-38
9 D. D zicw ulak, op. cit., 1997, s. 45
10 K ształcenie przedszkolne i podstaw ow e w  krajach Unii Europejskiej, Eurydyce Sieć Inform acji o 

Edukacji w  Unii Europejskiej, W arszawa, 1994, s. 62
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Królestwo Danii jest unitarną monarchią o parlamentarno-gabinetowym sys
temie rządów. Głową państwa jest monarcha, władzę ustawodawczą sprawuje 
jednoizbowy parlament, władzę wykonawczą rząd pod przewodnictwem premie
ra. Administracyjnie kraj dzieli się na 14 okręgów i 2 miasta wydzielone. Języ
kiem urzędowym kraju jest duński. W składzie etnicznym dominują Duńczycy 
-97,2% ."

Jednolitym systemem oświaty zarządza Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
które ustala główne założenia programu, organizuje szkolenie kadry nauczyciel
skiej oraz kształcenie ustawiczne.12

W Danii nie ma obowiązku szkolnego, można samodzielnie organizować dziecku 
naukę, ale jest obowiązek nauczania, którym objęte są dzieci od 7 do 16 r. ż.

Wychowanie przedszkolne nie jest obowiązkowego, obejmuje dzieci od 3 do
7 r. ż. Duński sektor edukacji przedszkolnej posiada wiele placówek: żłobki (0 
do 3 lat) i ogródki dziecięce (3 do 7 lat) oraz klasy przedszkolne od (5 do 7 lat). 
Żłobki i ogródki dziecięce uzupełniają życie rodzinne dziecka, rozwijają jego 
osobowość i kreatywność. Klasy przedszkolne mają przygotować dziecko do 
nauki szkolnej poprzez zabawę i wdrożyć do życia szkolnego.13

Szkoła podstawowa w Danii jest bezpłatna. Nauczanie początkowe obejmuje 
pierwszą i drugą klasę. „Celem tego etapu jest przede wszystkim przygotowa
nie dzieci do pracy zespołowej, uczenie planowania pracy, samodzielności w 
wykonywaniu zadań, odpowiedzialności, samooceny, przygotowanie do dalszej 
nauki”14 Decyzje w sprawie listy przedmiotów podejmuje parlament, a cele 
kształcenia oraz wytyczne do programu i metod nauczania ustalane są przez Mi
nisterstwo Edukacji. Na tym etapie obowiązuje nauka poprzez zabawę. Szkoła 
stara się uwzględniać indywidualne potrzeby każdego dziecka. Nie występuje 
tu zjawisko drugoroczności, nie ma też stopni szkolnych tylko oceny opisowe. 
Poszczególne przedmioty prowadzą różni nauczyciele.

Finlandia jest republiką opartą na systemie demokracji parlamentarnej. Głową 
państwa jest prezydent, władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Parla
mentu, a władzę wykonawczą sprawuje rząd (Rada Stanu). Administracyjnie kraj 
dzieli się na 12 regionów. Językami urzędowymi kraju są: język fiński i szwedz
ki. W składzie etnicznym dominują Finowie (93 %) i Szwedzi (6 %).15

Podstawowe zasady prawne dotyczące funkcjonowania oświaty uchwalane 
są przez Parlament, a odpowiedzialność za wdrożenie ich w życie spoczywa

11 E ncyklopedia UE, op. cit., 2004, s. 59
12 D. D zicw ulak, op. cit., 1997, s. 49-50
°  K ształcenie..., 1994, op. cit., S.62
M 1. Żyw no, Szkoła duńska jak o  m icjscc rozw oju  kreatyw ności dziecka, „Życic S zkoły” nr 9, 2003, s. 568
15 E ncyklopedia UE, op. cit., 2004, s. 126-127
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na rządzie, Ministerstwie Oświaty (projekty regulacji prawnych i planowanie 
reform oświatowych) i Krajowej Radzie ds. Oświaty (programy szkolne, metody 
nauczania, organizacja kształcenia). Ministerstwo Oświaty jest kierowane cen
tralnie przez 2 ministrów: Ministra Oświaty i Nauki oraz Ministra Kultury. Wy
chowanie przedszkolne podlega Ministerstwu Spraw Społecznych i Zdrowia.16

Edukacja przedszkolna ma na celu wspieranie rodziców w ich zabiegach wy
chowawczych i sprzyjanie harmonijnemu rozwojowi dzieci. Dużą wagę przy
wiązuje się do ciągłości oddziaływań edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
17 Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą uczęszczać do ośrodków opieki dziennej, 
korzystać z opieki rodzinnej lub uczestniczyć w grupach zabawowych. Dzieci 
w wieku 6-7 lat mogą nieodpłatnie korzystać z kształcenia przedszkolnego 
w szkole.

Obowiązek szkolny trwa w Finlandii 9 lat. Obowiązkowa i bezpłatna szkoła 
obejmuje dzieci w wieku od 7 dol6 r.ż.. Nauczanie dzieli się na dwa cykle: niż
szy i wyższy. Cykl nauczania początkowego trwa 6 lat, kolejny 3 lata. Ustawa
o szkole podstawowej zawiera wykaz przedmiotów obowiązkowych na danym 
poziomie i liczbę zajęć w ciągu tygodnia. Krajowa Rada Edukacji ustala program 
ramowy, zawierający ogólne cele kształcenia i podstawowe treści. Szkoły mają 
swobodę w wyborze metod pracy. Uczniowie przydzielani są do klas i pozostają 
w takiej grupie przez 6 lat. Nauczyciele uczą zazwyczaj wszystkich przedmio
tów, ale szkoły zatrudniają specjalistów z niektórych dziedzin. Ocenianie leży 
w kompetencjach nauczycieli i opiera się na stałej obserwacji pracy i osiągnięć 
uczniów.

F rancja jest republikąo ustroju parlamentamo-prezydenckim. Głową państwa 
jest prezydent, który ma władzę wykonawczą. Władzę ustawodawczą sprawuje 
dwuizbowy parlament. Charakterystyczną cechą jest centralistyczny system za
rządzania państwem. Francja podzielona jest na 95 departamentów europejskich, 
4 departamenty i 4 terytoria zamorskie. Administracja, zorganizowana hierar
chicznie, posiada szerokie uprawnienia.18 Językiem urzędowym kraju jest język 
francuski. W składzie etnicznym dominują Francuzi.

Za pierwszy etap edukacji wc Francji uznaje się przedszkole,· mimo że edu
kacja przedszkolna nie jest objęta obowiązkiem szkolnym. Powszechność edu
kacji przedszkolnej jest uwarunkowana szerokim przekonaniem społeczeństwa
o wartości wczesnej edukacji i jej wpływie na wszechstronny rozwój dziecka.

Iřl D. D zicw ulak, op. cit., 1997, s. 54
17 K ształcenie przedszkolne i podstaw ow e w krajach UE. Suplem ent, E urydyce Sieć Inform acji

o Edukacji w  Unii Europejskiej, W arszawa, 1996, s. 27-29 
■* D. D zicw ulak, op. cit., 1997, s. 63
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Przekonanie to wypływa z bogatych tradycji wychowania przedszkolnego 
w tym kraju i wiąże się ze zmianami w tradycyjnej strukturze rodziny. Wycho
wanie przedszkolne, przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat, organizowane jest 
w przedszkolach i w klasach przedszkolnych szkół elementarnych. Przedszkole 
dzieli się na 3 sekcje: małą, średnią i dużą.

Następnym szczeblem systemu edukacji jest szkoła elementarna. Obowiązkiem 
szkolnym objęte są dzieci od 6 do 16 roku życia. Nauczanie początkowe trwa 5 lat 
i dzieli się na 3 cykle: przygotowawczy (1 rok), elementarny (2 lata) i średni (2 
lata). Podział ten wynika z troski o dostosowanie nauczania do indywidualnych 
potrzeb uczniów. „Organizacja nauczania początkowego, oprócz zasady jedno
litości, obowiązkowości, bezpłatności i świeckości systemu szkolnego zakłada 
również szeroko rozumianą zasadę elastycznego, w określaniu wieku, rozpo
częcia nauki szkolnej”.19 W cyklu przygotowawczym naukę mogą podjąć jed
nocześnie dzieci 5-,6- i 7-letnie w zależności od ich indywidualnych możliwości 
i osiągniętej dojrzałości szkolnej. Uczniowie najzdolniejsi mogą też przechodzić 
z klasy niższej do wyższej w ramach tego samego cyklu. Programy nauczania 
ustalane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dla każdego cyklu określa 
się kompetencje, jakie powinien osiągnąć uczeń. Nauczyciel dokonuje regularnej 
ewaluacji tych osiągnięć.

Grecja jest państwem republikańskim o systemie parlamentarnych rządów 
prezydenckich. Władza ustawodawcza jest sprawowana przez jednoizbowy par
lament - Izbę Deputowanych oraz prezydenta. Władza wykonawcza należy do 
rządu i premiera. Administracyjnie kraj podzielony jest na 13 regionów. Kraj jest 
jednolity etnicznie, Grecy stanowią około 96% ludności. Językiem urzędowym 
jest język grecki.20

Jednolitym, scentralizowanym systemem oświaty zarządza Ministerstwo Edu
kacji i Wyznań Religijnych. Wychowanie przedszkolne nie jest obowiązkowe 
i trwa 2 lata. Obejmuje dzieci, które ukończyły 3,5 roku. W kraju funkcjonują 2 
rodzaje przedszkoli: prowadzone przez 1 lub 2 nauczycieli. Rolą przedszkola jest 
wspieranie rozwoju dzieci pod względem fizycznym, emocjonalnym, intelektu
alnym i społecznym, w kontekście szerszych celów szkolnictwa podstawowego 
i średniego.21 Placówek przedszkolnych jest zbyt mało, aby zapewnić powszech
ność opieki.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 5,5 lat, trwa 9 lat. Szkoła początko
wa jest bezpłatna, obowiązkowa i powszechna a nauka w niej trwa 6 lat. Rozróż
nia się 2 typy szkół -  tzw. 6-thesia, gdy uczy zespół 6 nauczycieli i 12-thesia, gdy

14 W esołow ska E. A ., System  szkoln ictw a w e Francji, „K ultura i E dukacja” n r 1-2, 1997, s. 134-135
20 Encyklopedia UE, op. cit., 2004, s. 142-143
21 K ształcenie..., op. cit., 1994, s. 63
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zespół liczy 12 nauczycieli.22 Uczniowie zgrupowani są w klasach według wieku. 
W pierwszych dwóch klasach nauczyciel uczy wszystkich przedmiotów. Postępy 
uczniów oceniane są regularnie w ciągu całego roku, ale przez pierwsze 4 lata 
nauki nie organizuje się żadnych egzaminów. Odpowiedzialność za opracowanie 
programów spoczywa na władzach narodowych. 23

Królestwo Hiszpanii jest monarchią konstytucyjną opartą na demokracji par
lamentarnej. Głową państwa jest król. Naczelnym organem władzy wykonawczej 
rząd, na którego czele stoi przewodniczący. Parlament Hiszpanii jest dwuizbo
wy.24 Według kryterium administracyjnego Hiszpania dzieli się na 17 regionów 
autonomicznych skupiających 50 prowincji. Jest to kraj wielonarodowościowy. 
W składzie etnicznym dominują Hiszpanie 73% i Katalończycy 18%. Językiem 
urzędowym jest język hiszpański, ale w kilku regionach równorzędnie kataloń- 
ski, baskijski i galicyjski.

Jednolitym systemem oświaty zarządza Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wraz z lokalnymi władzami oświatowymi autonomicznych obszarów kultu
rowych i językowych.25 Edukacja przedszkolna stanowi część hiszpańskiego 
systemu szkolnego. Jest ona nieobowiązkowa i obejmuje dzieci od 2 do 6 r. ż. 
Przedmiotem troski władz oświatowych jest moment przejścia dziecka z przed
szkola do szkoły.26 Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 6 r. ż, trwa 10 lat i jest 
realizowany w dwustopniowej szkole podstawowej. Edukacja początkowa obej
muje dwa cykle: niższy(2 lata) i średni (3 lata), przewidziane dla uczniów w wie
ku 6-11 lat. Rola nauczyciela polega na wspomaganiu aktywności intelektualnej 
uczniów i uczeniu zasad współżycia społecznego. Cykl ten jest podbudową dla 
dalszych etapów kształcenia. Program kształcenia określa cele, treści i wymiar 
czasu na poszczególne przedmioty, metody nauczania oraz kryteria ewaluacji. 
Nauczanie na poziomie początkowym ma charakter całościowy i integrujący. 
Zwraca się szczególną uwagę na indywidualne podejście do ucznia. Celem tego 
etapu kształcenia jest rozwijanie zdolności do samodzielnej nauki, wdrażanie do 
pracy zespołowej oraz wprowadzanie ucznia w świat wiedzy. Ewaluacja ma cha
rakter ciągły a postępy uczniów odnosi się do poziomu zakładanego na koniec 
każdego cyklu.27

Królestwo Holandii jest dziedziczną monarchią konstytucyjną o parlamentar
no-gabinetowym systemie rządów. Głową państwa jest król. Władzę ustawodaw
czą sprawuje dwuizbowy parlament, a wykonawczą rząd pod przewodnictwem

22 Encyklopedia  pedagogiczna..., op. cit., s .l  15
21 K ształcenie..., op. cit., 1994, s. 67
24 E ncyklopedia UE, op. cit., 2004, s. 152
25 D zicw ulak D., op. cit., 1997, s. 76
26 K ształcenie..., op. cit., 1994, s. 63
27 Tam że, s. 89
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premiera. Administracyjnie kraj dzieli się na 12 prowincji jednolitych kulturowo 
i językowo. Językiem urzędowym kraju jest język holenderski. W składzie et
nicznym dominują Holendrzy-96%.28

„Organizacja systemu szkolnictwa spoczywa w gestii parlamentu oraz mi
nisterstwa edukacji. System szkolny jest oparty na wielowiekowej tradycji 
swobody i wolności polityczno-wyznaniowej, co umożliwiło bezkonfliktową 
działalność prywatnych szkół laickich i wyznaniowych oraz tradycyjnych pla
cówek państwowych”.29 W Holandii szkolnictwo prywatne i państwowe podlega 
jednakowym prawom i decyzjom władz centralnych.

W systemie szkolnym nie ma wyodrębnionego szczebla edukacji przedszkolnej. 
Dzieci 2- i 3-letnie mogą uczęszczać do płatnych placówek opiekuńczych pro
wadzonych przez władze lokalne lub osoby prywatne. Szkolnictwo podstawowe 
przyjmuje dzieci od 4 r.ż. Nie podlegają one jednak obowiązkowi szkolnemu. 
W ciągu pierwszego roku kształcenia podstawowego dzieci czteroletnie nie uczą 
się według programu szkolnego, ale realizują program zajęć edukacyjnych dosto
sowany do ich wieku. Szkolnictwo jest nieobowiązkowe do 5 r. ż.30

Szkoły holenderskie posiadają bardzo dużą autonomię. Wolność edukacji 
jest regulowana ograniczeniami zawartymi w Ustawie o Kształceniu Obowiąz
kowym, która nakłada obowiązek kształcenia dzieci do lat 16 w placówkach 
edukacyjnych spełniających ustawowe wymogi”.31 Ustawa o szkolnictwie pod
stawowym zawiera wytyczne kształcenia ogólnego i zawodowego. Główne cele 
nauczania określa Minister Oświaty i Nauki. Praktyczna realizacja tych celów 
odbywa się według szkolnego planu pracy ustalonego przez kompetentną władzę 
szkolną. Plan pracy musi uwzględniać metody nauczania. Szkoła początkowa 
trwa 8 lat i przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 12 lat. Uczniowie są promowani 
z klasy do klasy bez systemu ocen, na podstawie arkuszy zawierających informa
cje o indywidualnych postępach uczniów. Za nauczanie przedmiotów podstawo
wych odpowiada jeden nauczyciel.32

Irlandia jest republiką opartą na systemie demokracji parlamentarnej. Władza 
ustawodawcza należy do prezydenta i dwuizbowego Parlamentu Narodowego. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele. Administracyjnie kraj 
dzieli się na 26 hrabstw i 5 miast-hrabstw, które są jednolite pod względem 
kulturowym i językowym. Irlandia jest krajem jednorodnym etnicznie, dominują

M E ncyklopedia UE, op. cit., 2004, s. 154
19 Encyklopedia pedagogiczna..., op. cit., s. 235
J0 K ształcenie..., op. cit., 1994, s. 64
31 W. Dutkiew icz, O cena osiągnięć szkolnych uczniów  w  holenderskim  system ie szkolnym , „E dukacja” nr 

4, 1996, s. 102
J2 K ształcenie..., op. cit., 1994, s. 67i n.
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Irlandczycy 95%. W kraju funkcjonują dwa języki urzędowe: irlandzki i angiel
ski.33

Irlandzki system oświatowy jest kierowany centralnie przez Ministerstwo Edu
kacji Narodowej. Decyduje ono o zmianach w szkolnictwie, określa programy 
nauczania i kontroluje pracę nauczycieli. Szkoły tworzone są z inicjatywy lo
kalnej na wniosek hrabstw, władz kościelnych lub osób prywatnych34 W Irlandii 
nie ma systemu krajowej edukacji przedszkolnej. Obowiązek szkolny trwa 9 lat 
i obejmuje dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Pierwszym szczeblem edukacji jest, 
więc szkoła początkowa. Jednolita, powszechna, bezpłatna, obowiązkowa 
i wyznaniowa szkoła trwa 6 lat. Szkoła może przyjmować dzieci od 4 r.ż. Dwa 
pierwsze cykle szkoły przeznaczone są dla dzieci między 4 a 6 rokiem życia: Ju
nior Infants dla dzieci w wieku 4-5 lat i Senior Infants dla dzieci w wieku 5-6 lat. 
Program realizowany w ciągu dwóch pierwszych lat poprzedzających obowiązek 
szkolny jest częścią zintegrowanego programu ośmioletniego kształcenia pod
stawowego ustalanego przez Ministra Edukacji. Kładzie się w nim nacisk na po
trzeby dzieci, dopuszcza elastyczność w rozkładzie czasu zajęć oraz w metodach 
kształcenia. Uczniowie są przydzielani do klas według wieku a jeden nauczyciel 
jest odpowiedzialny za wszystkie przedmioty podstawowe.35

Wielkie Księstwo Luksem burga jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. 
Głową Państwa jest książę, który powołuje rząd z premierem na czele. Władza 
ustawodawcza należy do księcia i jednoizbowego parlamentu - Izby Deputowa
nych. Administracyjnie kraj dzieli się na 3 okręgi. W składzie etnicznym dominu
ją  Luksemburczycy-73%. Funkcjonują 3 języki urzędowe: francuski, niemiecki 
i luksemburski.36

„System zarządzania oświatą jest silnie scentralizowany i pozostaje w gestii 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Młodzieży. Struktura systemu szkolnego, 
programy, kształcenie kadry pedagogicznej na potrzeby wychowania przed
szkolnego i szkoły początkowej, a także kontrola placówek w tym również szkół 
prywatnych - należą do zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej. System szkol
ny jest finansowany z budżetu Księstwa”.37 Zadaniem edukacji przedszkolnej jest 
wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i przygotowanie ich do podjęcia 
nauki szkolnej. Placówki edukacji przedszkolnej obejmują opieką dzieci od 4 
do 6 lat. Kształcenie przedszkolne jest obowiązkowe i wynika z konieczności 
ujednolicenia poziomu językowego dzieci.38 Placówki przedszkolne w większo

13 E ncyklopedia UE, op. cit., 2004, s, 169
34 E ncyklopedia pedagogiczna XX I w ieku..., op. cit., t. 2, 2004, s. 431
35 K ształcenie..., op. cit., 1994, s. 63 in .
36 Encyklopedia UE, 2004, s. 231
37 D zicw ulak D., op. cit., 1997, s. 87-88
3* K .K am ińska, op. cit., s.406
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ści przypadków są połączone ze szkołami podstawowymi, ale pracują w oparciu
o programy dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Przejście do szkoły 
przebiega więc bardzo łagodnie.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 6 do 15 r. ż. Szkoła początkowa trwa 
6 lat. Na tym etapie najwięcej czasu poświęca się na naukę trzech języków naro
dowych. Ministerstwo Edukacji ustala plan nauczania: wykaz przedmiotów i cele 
ogólne. Właściwe opracowanie programów następuje na drugim szczeblu. Pre
ferowane są aktywne formy nauczania dostosowane do zainteresowań i potrzeb 
dziecka. Uczniowie dobierani są do klas w zależności od wieku. Przedmioty pod
stawowe prowadzi jeden nauczyciel, pozostałe nauczyciele-specjaliści. Wycho
wawcy zmieniają się, co dwa lata. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia 
ewaluacji osiągnięć dzieci. Trzy razy w roku uczniowie otrzymują trymestralną 
ocenę pracy.39

Zjednoczone Niemcy są republiką federalną, której ustrój oparty jest na demo
kracji parlamentarnej. Głową państwa jest prezydent wybierany przez Zgroma
dzenie Federalne. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu. 
Władzę wykonawczą sprawuje kanclerz federalny i kierowany przez niego rząd. 
Administracyjnie kraj dzieli się na 16 krajów związkowych (landów), z których 
każdy ma własny rząd, parlament i administrację. W składzie etnicznym dominu- 
jąNiem cy 95%. Językiem urzędowym jest język niemiecki.40

System szkolnictwa w Republice Federalnej Niemiec jest zdecentralizowany, 
zależny od władz poszczególnych landów. Każdy z 16 krajów związkowych ma 
samodzielne i odrębne ministerstwo oświaty, które kształtuje własną strukturę 
oświaty, programy i organizację pracy. Federalne Ministerstwo Wyznań prowa
dzi działania mające na celu ujednolicenie szkolnictwa poszczególnych landów.

Edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa i prowadzą ją  różne instytucje. 
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą uczęszczać do ogródków dziecięcych. Dla 
dzieci w wieku obowiązku szkolnego, które nie uzyskały gotowości do nauki 
szkolnej prowadzone są szkolne ogródki dziecięce. Ich celem jest wyrównanie 
deficytów rozwojowych dzieci. W kilku landach istnieją klasy przedszkolne dla 
dzieci 5-letnich. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci, które ukończyły 6 lat i trwa 
w zależności od landu do 15-18 r.ż. Szkoła podstawowa stanowi wspólne ogni
wo edukacji szkolnej. W większości landów nauka w niej trwa 4 lata, są jednak 
landy, w których szkoła podstawowa trwa 6 lat. „Programy nauczania są ustalane 
przez ministerstwa edukacji w poszczególnych landach w formie zarządzeń. Pro
gramy zawierają wykaz przedmiotów, liczbę godzin oraz dyspozycje dotyczące 
metod pedagogicznych, jakie należy stosować. Podręczniki wybiera nauczyciel,

39 T am te , s. 67 i n.
40 E ncyklopedia UE, op. cit., 2004, s.251
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korzystając z listy zatwierdzonej przez ministerstwo”.“" Przez pierwsze 2 lata 
nauki uczniowie mają jednego nauczyciela, który prowadzi zajęcia w oparciu
o formy zabawowe. W trzecim roku przedmioty uzupełniające prowadzą różni 
nauczyciele, aby przygotować uczniów do kolejnego etapu kształcenia. Nauka 
odbywa się w systemie klasowym. Postępy dziecka w nauce mają formę opisową 
(2 pierwsze lata nauki), w trzecim roku wiedza oceniana jest na tle osiągnięć całej 
klasy. Z klasy I do II wszyscy uczniowie przechodzą automatycznie, ale dalsze 
promowanie zależne jest od uzyskiwanych wyników.

Portugalia jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent. Wła
dza wykonawcza sprawowana jest przez rząd a, władza ustawodawcza należy do 
jednoizbowego Zgromadzenia Republiki. Administracyjnie państwo dzieli się na
18 dystryktów i 2 regiony autonomiczne, ale powszechnie używany jest podział 
na 11 historycznych prowincji. Językiem urzędowym jest język portugalski. 
W składzie etnicznym zdecydowanie dominują Portugalczycy 99%.42

Scentralizowanym systemem oświaty zarządza Ministerstwo Edukacji Naro
dowej, które zajmuje się planowaniem, koordynacją globalną, finansowaniem 
szkolnictwa oraz monitorowaniem systemu. Za działalność dydaktyczno-wycho
wawczą przedszkoli i szkół podstawowych odpowiadają władze lokalne.43

Wychowanie przedszkolne stanowi pierwszy etap edukacji. Jest ono nieobo
wiązkowe i przeznaczone dla dzieci w wieku 3-6 lat. „Celem edukacji przed
szkolnej jest kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
promowanie rozwoju intelektualnego, wpajanie prawidłowych nawyków i po
staw, respektowanie pluralizmu kulturowego, wolności, kształcenie przekonania
o możliwości rozwoju każdego człowieka oraz kreowanie wizerunku szkoły 
jako miejsca wszechstronnego rozwoju”.44 Edukację przedszkolną prowadzą 
w ogródkach dziecięcych różne resorty: Ministerstwo Edukacji oraz Minister
stwo Opieki Socjalnej i Solidarności. Te pierwsze przyjmują dzieci pracujących 
rodziców; te drugie obejmują opieką dzieci ze środowisk ubogich i zaniedba
nych. W Portugalii funkcjonuje także objazdowa opieka i edukacja przedszkolna. 
Działa ona w ośrodkach wiejskich i tam, gdzie nie ma możliwości tworzenia 
przedszkoli. Dzieci objęte są wówczas wychowaniem przedszkolnym przez 2-3 
godziny dziennie.45

Szkoła podstawowa trwa 9 lat i składa się z 3 powiązanych ze sobą etapów. Cykl 
początkowy trwa 4 lata i obejmuje dzieci od 6 do 10 lat. W cyklu tym prowadzo
ne jest nauczanie zintegrowane, organizowane przez jednego nauczyciela, który

41 S .G rzegorzew ska, Syslem  ośw iatow y N iem iec, „Życie Szkoły” nr 1, 2001, s.49
42 E ncyklopedia UE, op. c it., 2004, s. 307
43 E.GorlofF, W yzw ania ośw iaty portugalskiej, „K ultura i Edukacja” nr Î, 2001, s. 127
44 Tam że, s. 127
45 T am że ,s . 128
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może być wspomagany przez specjalistów z danej dziedziny. Celem kształcenia 
jest: rozwój języka mówionego, początkowa nauka czytania i pisania, wpro
wadzenie i utrwalenie podstawowych pojęć matematycznych, rozwój fizyczny, 
edukacja społeczna, kształcenie estetyczne. Programy nauczania przygotowuje 
Ministerstwo Edukacji. Program pierwszego cyklu kształcenia zakłada stosowa
nie aktywnych form uczenia się. Na tym etapie nie stosuje się stopni szkolnych, 
nauczyciel przygotowuje ocenę opisową. Etap drugi trwa 2 lata i uwzględnia 
interdyscyplinarne dziedziny podstawowej edukacji, prowadzą go nauczyciele- 
specjaliści. Etap trzeci zalicza się do szkolnictwa średniego niższego szczebla 
i trwa 3 lata. Ewaluacja uczniów szkolnictwa podstawowego ma charakter for- 
matywny i podsumowujący. W końcu każdego cyklu ewaluacja podsumowująca, 
oparta na całościowej ocenie ucznia stanowi podstawę do decyzji o promowaniu 
ucznia.46

Królestwo Szwecjijest dziedziczną monarchia konstytucyjną. Głową państwa 
jest król. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Parlamentu, a władzę 
wykonawczą sprawuje rząd powołany przez Parlament. Administracyjnie kraj 
dzieli się na 24 hrabstwa. Szwedzi stanowią 90% ludności. Językiem urzędowym 
kraju jest język szwedzki.47

Edukacja przedszkolna nie jest obligatoryjna, ale władze lokalne mająobowią- 
zek zapewnienia dzieciom możliwości korzystania z przedszkoli. Zajęcia mają 
charakter zabawowy i rekreacyjny. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci 
od 1 do 6 lat. Programowe i organizacyjne funkcjonowanie placówek przedszkol
nych podlega Krajowej Agencji ds. Edukacji.48 Istnieją różne formy edukacji 
przedszkolnej. Placówki opieki dziennej przyjmują dzieci od roku do 6 lat, grupy 
zabawowe pracują w niepełnym wymiarze czasu i opiekują się dziećmi od 4 do 
6 lat. Są też placówki przedszkolne otwarte, przeznaczone dla tych dzieci, które 
nie znajdują miejsca w innych przedszkolach.49 Przejście z przedszkola do szkoły 
uznawane jest w Szwecji za bardzo ważny etap.

Ciągłość edukacyjną w czasie trwania obowiązku szkolnego zapewnia 9-let- 
nia szkoła podstawowa, obejmująca swym zasięgiem dzieci w wieku 7-16 lat. 
Istnieje możliwość rozpoczęcia nauki szkolnej o rok wcześniej. Rząd ustala cele 
edukacyjne, treści przedmiotów nauczania oraz wytyczne do programów zajęć. 
Uszczegółowieniu ulega to na poziomie lokalnym. Uczniowie przez 6 lat nauki 
początkowej uczęszczają do jednego zespołu klasowego. Opiekuje się nimi na

46 Kształcenie..., op. cit., 1994, s. 87
47 Encyklopedia UE..., op. cit., s. 406
48 D.Dzicwulak, op. cii., 1997, s. 104
49 Kształcenie..., op. cit., 1996, s. 28
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uczyciel, który uczy wszystkich podstawowych przedmiotów. Są jednak specja
liści w zakresie muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego. Z klasy 
niższej do wyższej uczniowie przechodzą automatycznie, ale istnieje możliwość 
powtarzania klasy. Postępy uczniów są przedmiotem stałej obserwacji nauczy
cieli. Nie wystawia się jednak żadnych ocen przez 7 pierwszych lat nauki szkol
nej. System ocen jest zorientowany na kompetencje uczniów.50

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest dzie
dziczną monarchią o systemie parlamentarno-gabinetowym. Głową państwa jest 
król. Władza ustawodawcza należy do króla i dwuizbowego Parlamentu. Władzę 
wykonawczą sprawuje rząd mianowany przez monarchę. Wielka Brytania składa 
się z 4 historycznych krain: Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Admini
stracyjnie podzielona jest na 80 hrabstw i 12 regionów. Jest krajem wielonarodo
wościowym, zamieszkanym przez 4 główne grupy narodowe, zachowujące swe 
odrębności kulturowe i etniczne. W składzie etnicznym dominująAnglicy, którzy 
stanowią 81% ogółu ludności. Językiem urzędowym jest język angielski, ale uży
wane są także języki celtyckie: walijski, irlandzki i szkocki.51

Struktura organizacyjna systemu szkolnego Wielkiej Brytanii nie jest jednolita. 
Struktury oświatowe Anglii i Walii są relatywnie podobne, ale systemy szkolne 
Szkocji i Irlandii Północnej inne. Na całym terytorium Zjednoczonego Królestwa 
wychowanie przedszkolne jest nieobowiązkowe i obejmuje dzieci w wieku od 3 
do 5 lat. Placówki przedszkolne podlegają władzom lokalnym lub organizacjom 
charytatywnym.52 W Anglii i Walii nie istnieje krajowa sieć edukacji przed
szkolnej. Dzieci mogą korzystać z ogródków dziecięcych lub przedszkoli szkół 
podstawowych. W Szkocji dzieci mogą uczęszczać do żłobków prowadzonych 
przez władze szkolne lub do ogródków dziecięcych należących do organizacji. 
W Irlandii Północnej edukację przedszkolną zapewniają ogródki dziecięce i kla
sy przedszkolne połączone ze szkołą podstawową dla dzieci między 3 a 4 rokiem 
życia.53

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 5 do 16 r.ż., z możliwością rozpo
częcia nauki w wieku 4 lat. Szkoła początkowa w Anglii i Walii trwa 6 lat i dzieli 
się na 2 etapy: szkołę małego dziecka (5 do 8 lat) i szkołę dla dzieci starszych (8 
do 11 lat). W Irlandii Północnej szkoła dzieli się też na 2 etapy: pierwszy (4 do 8 
lat), drugi (9 d o li lat). Dzieci w szkole zgrupowane są według wieku. Jednemu 
nauczycielowi powierza się prowadzenie wszystkich przedmiotów, ale mogą 
wspomagać go specjaliści. Narodowy program określa cele w zakresie wiadomo

50 Tam że, s. 38 i n.
51 N ow a encyklopedia pow szechna PW N , t. 6, 1997, s. 736-742
SJ D. D zicw ulak, op. cit., 1997, s. 111-112
5i K ształcenie..., op. cit., i 994, s. 64
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ści, jakie powinni opanować uczniowie kończąc jeden z zasadniczych etapów na
uki. Możliwości uczniów powinny być oceniane za pomocą testów narodowych, 
które są uzupełnieniem egzaminów wewnętrznych i ocen własnych nauczyciela. 
Promowanie jest w zasadzie automatyczne.54

Wiochy są republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent. Władza 
ustawodawcza należy do Parlamentu, złożonego z dwóch izb o jednakowych 
uprawnieniach. Władza wykonawcza jest w rękach rządu. Administracyjnie 
Włochy dzielą się na 20 regionów autonomicznych, obejmujących 94 prowincje. 
Jest to kraj jednolity narodowościowo, Włosi stanowią 94% ogółu mieszkańców. 
Językiem urzędowym jest język włoski.55

We Włoszech od kilkunastu lat dokonuje się mniejszych i większych reform 
szkolnictwa. Ostatnia gruntowna modernizacja systemu edukacji rozpoczęła się 
w roku 2000. Ma ona na celu podniesienie jakości i konkurencyjności szkol
nictwa włoskiego w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej. System 
szkolny Włoch jest scentralizowany i podlega Ministerstwu Edukacji. Zgodnie 
z podziałem administracyjnym określono 20 regionów oświatowych. Scentrali
zowanym władzom szkolnym podlegają przedszkola, szkoły publiczne i szkoły 
prywatne.56

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat i jest ono 
nieobowiązkowe.

Celem kształcenia przedszkolnego jest wspieranie rozwoju osobowości dziec
ka i przygotowanie do podjęcia kształcenia obowiązkowego. Obowiązek szkolny 
trwa 9 lat i obejmuje dzieci od 6 do 15 r. ż. Szkoła elementarna trwa 5 lat, ale 
reforma w swych założeniach wydłuża ten okres do 7 lat. Szkoły w całym kraju 
realizują jednolity program nauczania ustalony przez ministerstwo. Przedmio
ty nauczania zawarte są we włoskich przepisach prawnych. Nauczyciele mają 
swobodę w doborze metod nauczania, podręczników oraz organizacji zajęć.57 
Nauczyciel rozwija swój program klasowy wykorzystując cele określone pra
wem. Punktem wyjścia planowania działań edukacyjnych są rzeczywiste warun
ki rozwoju klasy i uczniów. Z reguły powierza się 2 klasy trzem nauczycielom. 
Jeden nauczyciel odpowiada za zajęcia o charakterze literackim, drugi dziedziny 
matematyki i nauk eksperymentalnych, trzeci z nauk humanistycznych. Nauczy
ciele specjaliści uczą języka obcego. Uczniowie są oceniani podczas pracy przez 
cały rok. Oceny ukazują pełny profil kompetencji i osobowości ucznia.58 Szkołę 
podstawową kończy egzamin oceniający efekty tego etapu kształcenia.

M Tam że, s. 67 i n.
”  E ncyklopedia UE..., op. cii., 2004, s. 452
** D. D zicw ulak, op. cit., 1997, s. 1 ! 6
57 S. Sawicka-W ilgusiak, Reform a szkolnictw a w c W łoszech, „Ruch Pedagogiczny” nr 1-2, 2002, s. 101 in .
5X K ształcenie..., op. cit., 1994, s. 77 i n.
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Dla lepszego zobrazowania omawianych zagadnień podstawowe dane charak
teryzujące zróżnicowanie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w poszcze
gólnych krajach przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym.

Tabela 1. Wychowanie przedszkolne i obowiązek szkolny w wybranych krajach UE

Kraj W ychowanie przedszkolne
Wiek 

rozpoczynania 
nauki szkolnej

Obowiązek
szkolny

Liczba lat 
obowiązkowego 
uczęszczania do 

szkoły

Austria 3 -  6 r. ż. nieobowiązkowe 6 r. ż. 6 -  15 r. ż. 9 lat

Belgia 3 -  6 r. ż. nieobowiązkowe 6 r. ż.
6 - 1 5 ( 1 8 )  

r. ż.
9 (12) lat

Dania 3 -  7 r. ź. nieobowiązkowe 7 r. ż. 7 -  16 r. ż. 9 lat

Finlandia 3 -  6 r. ż. nieobowiązkowe 7 r. ź. 7 - 16 r. ż. 9 lat

Francja 2 -  6 r. ż. nieobowiązkowe 6 r. ż. 6 -  16 r. ż. 10 lat

Grecja
3,5 - 5,5 r. ż. 

nieobowiązkowe
5,5 r. ż. 5 ,5 -  14,5 r. ż. 9 lat

Hiszpania 2 - 6  r. ż. nieobowiązkowe 6 r. ż. 6 -  16 r. ż. 10 lat

Holandia nie ma
5 r. ż. 

od 4 r. ż.*
5 - 16 r. ż. 11 lat

Irlandia nie ma
6 r. ż.

od 4 r .ż.*
6 - 15 r. ż. 9 lat

Luksemburg
4 - 6 r. ż. 

obowiązkowe
6 r. ż. 6 -15 r. ż. 9 lat

Niemcy 3 - 6 r. ż. nieobowiązkowe 6 r. ż.
6 - 1 5 ( 1 8 )  

r. ż.
9 (1 2 ) lat

Portugalia 3 -  6 r. ż. nieobowiązkowe 6 r. ż. 6 - 15 r. ż. 9 lat

Szwecja 1 « 6 г Λ .  nieobowiązkowe
7 r. ż. 

od 6 r. ż.*
7 - 16 r. ż. 9 lat

Wielka
Brytania

3 - 5 r. ż. nieobowiązkowe 5 r. ż. 5 -  16 r. ż. 11 lat

W iochy 3 - 6 r. ż. nieobowiązkowe 6 r. ż. 6 -  15 r. ż. 9 lat

D ane zam ieszczone w  tabeli opracow ane zosta ły  n a  podstaw ie różnych źródeł 
• istnieje m ożliw ość w cześniejszego rozpoczęcia nauki, w  zależności od dccyzji rodziców

3.Podsumowanie

Cele kształcenia obowiązkowego są zbliżone we wszystkich krajach Unii Eu
ropejskiej. Opracowanie miało na celu ukazanie oświatowych priorytetów i prze
analizowanie podobieństw oraz różnic w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkol-
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nej w poszczególnych krajach. Edukacja wczesnoszkolna, w większości krajów, 
stanowi pierwszy, obowiązkowy etap kształcenia i jest integralnym składnikiem 
systemu szkolnego. Edukacja przedszkolna to pomost między domem rodzinnym 
a instytucją szkoły. Szerszą analizę dotyczącą zagadnień wychowania przed
szkolnego w krajach UE oraz system kształcenia nauczycieli tego etapu edukacji 
prezentuje R. Kucha.59 Zadaniem edukacji przed początkowej jest wprowadzenie 
dziecka w życie społeczne, kształtowanie umiejętności współżycia i współdzia
łania w grupie oraz wprowadzenie w świat wiedzy poprzez zabawę. Etap ten nie 
ma charakteru obowiązkowego. Granica rozpoczynania obowiązku szkolnego 
jest mocno zróżnicowana, a w niektórych krajach płynna. Wspólne dla rozwią
zań wszystkich systemów jest wzajemne powiązanie edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej oraz dbałość o zniwelowanie progu szkolnego. Priorytetem 
w edukacji wczesnoszkolnej jest indywidualne podejście do ucznia, wzajemna 
współpraca uczniów i nauczycieli. Modernizuje się programy nauczania, wiele 
uwagi poświęca się metodom pracy oraz zagadnieniom integracji. Edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna ulega ciągłym przeobrażeniom zapewniając każ
demu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju.
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S u m m a ry :

T he  functioning o f  the educational system  as a great social subsystem  is conditioned  by  num erous internal 
and external factors. The E uropean U nion, despite  the m any shared elem ents, applies a  variety  o f  so lutions 
perta in ing  to fundam ental educational issues. T he e lem ents that d istinguish individual educational system s 
arc , prim arily , the follow ing: the school starting  age, the length o f  the school obligation  period , the  university  
starting  age, as w ell as the educational basis required  prior to the com m encem ent o f  university  studies.

The purpose o f  this article  is to present the status o f  the preschool and  early  school education in the 
educational system s o f  individual countries o f  the European Union.


