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Kilka etapów - różne periodyzacje:

■ w krajach francuskojęzycznych często podaje się podział Alexandra 

Vexliarda, który opiera się głównie na pracach Julliena de Paris

■ w krajach anglosaskich używa się zazwyczaj podziału H. J. Noaha

i M. A. Ecksteina, u których periodyzacja rozpoczyna się już od 

czasów starożytnych 
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I. Czasy antyczne 

■ Ksenofont (ok. 430 p.n.e. – ok. 355 p.n.e.) 
ukazywał różnice  między wychowaniem ateńskim i spartańskim

■ Cyceron (106 p.n.e. – 43 p.n.e.) 
opisywał  grecki i rzymski sposób wychowania

■ Tacyt (55 n.e. – 120 n.e.) 
analizował kulturę i wychowanie Żydów, Galów i Germanów, 
wskazując, czym się różnią od wychowania i kultury rzymskiej 
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II. Średniowiecze

■ kupcy, misjonarze i dyplomaci - podróżowali do obcych krajów, zdawali swym 

władcom lub kościołom sprawozdania, zawierające m. in. spostrzeżenia na 

temat wychowania w krajach, przez które przejeżdżali lub w których działali

■ Marco Polo (1254-1324) i jego „Milion” („Opisanie świata”, 1299), opisał 

ziemie Orientu, zwracając m. in. uwagę na wychowanie

■ Aurelio Lippo Brandolini (ok. 1454-1497) i jego „De comparatione rei publicae

et regni” - politologiczne porównanie systemów społecznych w królestwie 

i republice 



1. Etap prekonstytutywny

III. Czasy nowożytne

Nowe motywacje do podróżowania; wielcy uczeni i pedagodzy zapraszani  
przez obcych władców w celu zreformowania tamtejszego szkolnictwa 

Takie podróże odbyli:

■ Jan Amos Komeński (1592-1610) – do Szwecji, na Węgry czy do Anglii 

■ Johann Ignacy Felbiger (1724-1788), obywatel Prus, którego Maria Teresa 
zaprosiła do reformy szkolnictwa austriackiego



1. Etap prekonstytutywny

III. Czasy nowożytne – cd.

▪ W XVII i XVIII wieku szlachta i bogaci mieszczanie wyruszali w tak zwaną 

„wielką podróż” do kilku krajów (najczęściej Niderlandów, Francji, Włoch 

i Niemiec) 

■ lub „małą podróż” do jednego lub dwóch (najczęściej do Włoch), 

aby poszerzyć swą wiedzę. 
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III. Czasy nowożytne – cd.

■ „Wielką podróż” odbył książę Holstein-Euten, któremu towarzyszył Johann 

Gottfried Herder (1744-1803). Doświadczenia z tej podróży zawarł on w „Journal

meiner Reise im Jahr 1769”

■ Do własnego pojęcia na temat kształcenia humanistycznego 

i chrześcijańskiego dodał Herder wrażenia wyniesione z obserwacji sposobu 

i historii kształcenia w krajach, które odwiedził, stając się jednym z pionierów 

podróży odbywanych w celu uzyskania informacji pedagogicznych



1. Etap prekonstytutywny - podsumowując

■ podróżnicy starożytności, średniowiecza i pierwszych trzech stuleci czasów 

nowożytnych przynoszą nam szereg szczegółów o kształceniu w różnych 

krajach

■ ich spostrzeżenia są zbyt subiektywne i fragmentaryczne, aby można było 

je uważać za początek pedagogiki porównawczej 
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1817r. - rzeczywisty początek 

pedagogiki porównawczej

Marc Antoine Jullien de Paris 

(1775-1848) 

„Szkice i przygotowanie przedwstępne 

do pracy o wychowaniu porównawczym” 



2. Etap konstytutywny

■ M.A. Jullien w „Szkicach…” wyjaśnia powody, które skłoniły go do stworzenia 

wykładu porównawczego o kształceniu w różnych częściach Europy

■ proponuje utworzenie Komisji Specjalnej do spraw Kształcenia, której 

współpracownicy za pomocą ankiet gromadziliby w krajach europejskich informacje 

dotyczące instytucji szkolnych i metod nauczania

■ informacje te byłyby zbierane w tabelach analitycznych ukazujących stan 

wykształcenia w poszczególnych krajach i umożliwiły wzajemne porównania 



2. Etap konstytutywny

W ten sposób M. A. Jullien de Paris

„chce wyprowadzić z tych badań właściwe zasady i prawidłowości,

aby pedagogika stawała się nauką empiryczną oraz by nie ograniczała się jedynie 

do realizacji  wąsko rozumianych celów czy dobrej woli tych, którzy nią kierują” 



2. Etap konstytutywny

Metoda ta miała być zastosowana na początek w dwudziestu kantonach 

szwajcarskich, w niektórych częściach Niemiec i we Włoszech, 

a następnie we wszystkich krajach Europy. 

W ten sposób doszłoby stopniowo do ujednolicenia metod i programów 

nauczania, a według przekonania Julliena kształcenie stałoby się rzeczywistym 

narzędziem do osiągnięcia „powszechnego pokoju i dobrobytu publicznego
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■ Oprócz specjalnej komisji Jullien de Paris proponuje utworzyć w Genewie 

Instytut Kształcenia Nauczycieli

■ Zadania Instytutu: 

■ przygotowywanie dobrych nauczycieli

■ gromadzenie i używanie najlepszych znanych metod oraz opracowywanie 

podręczników do wszystkich przedmiotów

■ Na wzór tego instytutu miały powstawać kolejne w innych krajach



2. Etap konstytutywny

■ „Szkice…” zwróciły na siebie powszechną uwagę fachowców 

w latach 30. XX w.

■ stały się inspiracją do napisania kilku publikacji, które przedstawiają Julliena

de Paris nie tylko jako ojca pedagogiki porównawczej, ale również jako 

pioniera idei założenia Międzynarodowego Biura Oświaty (BIE) oraz UNESCO

■ dzisiaj można uważać Jullliena także za pioniera europejskiego wymiaru 

kształcenia



2. Etap konstytutywny

■ „Szkice…” położyły metodologiczne podwaliny pod pedagogikę porównawczą

■ nie były pierwszą pracą podkreślającą znaczenie badań nad szkolnictwem 

w innych krajach

■ bezpośrednio poprzedza książkę Julliena, np. studium Friedricha Augusta 

Hechta „Porównanie szkolnictwa w Anglii i Niemczech” (De re Scholastica

Anglica cum Germanica Comparata), które ukazało się w saksońskim 

Freiburgu w 1795 r.



2. Etap konstytutywny

Inne ważne dzieła, etapy, uwarunkowania

■ Cesar-August Basset, Eseje o organizacji niektórych części kształcenia 

publicznego (1808 r.) 

■ być może stanowiły inspiracje dla M. A. Julliena

■ C. A. Basser podkreśla znaczenie obserwacji edukacji szkolnej w obcych 

krajach

■ praca podobna do pracy historyka

■ obserwować, porównywać i prezentować fakty i rzeczy, a ludzi oceniać 

w związku z rzeczywistymi zdarzeniami



2. Etap konstytutywny

■ Prace te mogły pojawić się w związku z powstawaniem w Europie państw narodowych, 

a w nich zaczynało się tworzyć szkolnictwo narodowe

■ Wcześniej kształcenie głównie realizowane przez Kościół katolicki miało charakter 

uniwersalny

■ Liczne przemiany zachodzące w XVIII w: nowe odkrycia w naukach przyrodniczych, 

dramatyczna rewolucja francuska (1789 r.), rozwój produkcji przemysłowej wymagający 

wykwalifikowanych pracowników, specyficzne lokalne potrzeby polityczno-ekonomiczne… 

- tło lub przyczyny zmian w kształceniu i szkolnictwie

■ W poszczególnych krajach europejskich: wprowadzanie powszechnego obowiązku 

szkolnego, narodowe systemy szkolne



2. Etap konstytutywny

■ potrzeba stworzenia i rozwoju narodowych systemów nauczania doprowadziła 

w XIX w. do zainteresowania rozwiązaniami szkolnymi obowiązującymi zagranicą

■ pedagodzy podróżowali do obcych krajów, by na miejscu studiować problematykę 

kształcenia 

■ sprawozdania - niejednokrotnie punkt wyjścia do reformy narodowego systemu 

kształcenia 



2. Etap konstytutywny

■ Francja: Victor Cousin (1792-1867) 

jego raporty miały wpływ na formę prawną francuskiego szkolnictwa elementarnego

■ Niemcy: August Niemayer (1854-1828)

jedna z pierwszych prac o kształceniu zagranicą „Obserwacje z podróży po Niemczech 

i poza nimi”

■ Anglia: Mathew Arnold (1822-1888) 

■ Rosja: Lew Tołstoj (1828-1910) i Konstanty Uszyński (1824-1870) 

■ Czechy: Jan Ladislav Masek (1828-1886)



2. Etap konstytutywny

■ Stany Zjednoczone: Horace Mann (1796-1859)

- odbył  podróż naukową po Europie; odwiedził Anglię, Niemcy, Holandię, Francję i Belgię,    

a szczególnie zainteresował się Prusami

- obserwacje w dorocznych sprawozdaniach z lat 1837-1848

- starał się zastosować europejskie doświadczenia w szkolnictwie stanu Massachusetts, 

stając się jednym z pierwszych organizatorów szkolnictwa publicznego, obowiązkowego 

i bezpłatnego w Stanach Zjednoczonych

- będąc przekonanym, że powodzenie szkolnictwa zależy przede wszystkim od dobrych 

nauczycieli, założył w 1839 r. w Lexinghton seminarium nauczycielskie



2. Etap konstytutywny

■ Stany Zjednoczone: Henry Barnard (1811-1900) 

- również odbył podróż do Europy w latach 1835-36, chcąc zapoznać się 

z zastosowaniem metody Pestalozziego

- był zwolennikiem publicznego i bezpłatnego szkolnictwa pod kontrolą państwa

- w 1855 r. założył „American Journal of Education” - trybunę do rozwiązywania problemów 

narodowych szkolnictwa publicznego w Stanach Zjednoczonych i zagranicą 
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Henry Barnard 

- w 1867 r. został pierwszym United States Commissioner of Education, 

czyli dyrektorem Federalnego Urzędu do spraw Kształcenia

- wyniki studiów nad szkolnictwem europejskim: 

- National education in Europa („Kształcenie narodowe w Europie”)

- The twelfth annual report („Systemy, instytucje i dane statystyczne szkolnictwa   

publicznego w dwunastu krajach”)



2. Etap konstytutywny

Pewne wspólne cechy epoki konstytutywnej: 

■ mimo, że charakteryzuje się „pedagogicznymi zapożyczeniami”, większość „pedagogów 

– podróżników” miała świadomość, że nie można  kopiować instytucji, systemów 

i stosowanych środków jako takich

■ już w 1832 r. V. Cousin napisał, że „rzeczywista wielkość narodu spoczywa na tym, 

że niczego nie naśladuje, tylko zapożycza to, co jest dobre, a po przyjęciu udoskonala”
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■ Czas trwania: koniec XIX w. – początek lat 50. XX w. (czasami podaje się początek 

lat 60. XX w.) 

■ okres wzmożonej współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty

■ okres pierwszych uniwersyteckich zajęć z pedagogiki porównawczej

■ czas powstawania klasycznych teorii pedagogiki porównawczej

■ początek: konferencja w październiku 1900 r. w Guildfordzie (Anglia)
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■ przewodniczył Michael Sadler (1861-1943)

■ wygłosił referat How far can we learn anything

of practical value from the study of foreign systems

of education? 

„Jak dalece możemy się nauczyć czegoś praktycznego, 

studiując zagraniczne systemy kształcenia?”
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■ referat M. Sadlera: systemy kształcenia muszą być pojmowane w swoim historyczno-

społecznym charakterze; narodowe systemy szkolnictwa są wynikiem historycznej 

walki i zapomnianych przeciwności

■ [narodowe systemy szkolnictwa] „W pewnej mierze zawierają tajemną siłę życia 

narodowego […], odzwierciedlają wady charakteru narodowego, a równocześnie 

starają się znaleźć na nie lekarstwo”

■ Sadler odrzuca używanie zwykłego opisu szkolnictwa jako środka do pozyskiwania 

danych do reformy systemu narodowego; podkreśla: „przy badaniu zagranicznych 

systemów nie możemy nigdy zapomnieć, że rzeczy znajdujące się poza szkołą 

są ważniejsze niż te, które są wewnątrz szkoły”
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■ pod pojęciem rzeczy (things) Sadler rozumie Kościół, ekonomię, rodzinę, mniejszości 

narodowe, wpływ uniwersytetów, sprawy finansowe i politykę; czynniki te determinują 

zrozumienie struktury systemu kształcenia

■ dlatego nie można poświęcać uwagi wyłącznie gotowym instytucjom lub stosunkom 

miedzy nauczycielami i uczniami, trzeba natomiast…

„wyjść na ulicę, wejść do domu, patrzeć, jak żyją ludzie, i spróbować odkryć, 

jakie niematerialne siły duchowe w przypadku systemów szkolnych,               

które odniosły sukces, utrzymują je na wysokim poziomie i pozytywnie wpływają  

na ich wydajność”
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■ odkryciu tych sił duchowych, które są czymś, co znajduje się poza 

kształceniem i co wymaga badań nie tylko w obrębie szkolnictwa, ale także 

w obrębie społecznego kontekstu szkoły, ma służyć komparatystyka

■ praktyczne znaczenie badania zagranicznych systemów - poprzez ich 

opisywanie i analizę uczymy się uświadamiać sobie znaczenie własnego 

systemu narodowego
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■ Referat Sadlera – naszkicowanie pierwszej wielkiej koncepcji pedagogiki 

porównawczej, stąd nazywany jest drugim ojcem pedagogiki porównawczej

■ Sadler po raz pierwszy użył pojęcia „siły determinującej” jako czynnika wpływającego 

na tworzenie narodowych systemów kształcenia, otwierając tej dyscyplinie etap 

nazywany „okresem klasycznych teorii”

■ reprezentowany przez takie postacie, jak: Isaak L. Kandel, Friedrich Schneider, 

Sergiusz Hessen oraz Nicholas Hans
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■ Isaak Leon Kandel (1881-1965), ur. w Rumunii, studiował w Niemczech 

i Wielkiej Brytanii. Był profesorem w Manchesterze, od 1913 r. profesorem 

w Teachers College na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku 

Redagował kilka czasopism, napisał szereg prac, z których w dziedzinie 

pedagogiki porównawczej najważniejszą rolę odegrała Comparative Education

(Pedagogika porównawcza) oraz jej skrócona i uaktualniona wersja The New Era 

in Education (Nowa era edukacji).
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■ Friedrich Schneider (1881-1974)

austriak, większą cześć życia spędził w Niemczech,  od 1925 r. profesor na 

uniwersytecie w Bonn, skąd został odwołany w czasach nazizmu. W 1946 r. objął 

profesurę w Salzburgu, gdzie założył Institut für Vergleichende Erziehungswissenschaft, 

a od 1949 r. był profesorem na uniwersytecie w Monachium. 

Swoje podstawowe teorie z zakresu pedagogiki porównawczej publikował w artykułach 

drukowanych w „International Review of Education”, czasopiśmie, które założył 

i redagował. 

Uzupełnione i usystematyzowane koncepcje badacza znajdują się w jego dwóch 

głównych pracach: „Siła napędowa pedagogiki narodowej”; „Porównawcza nauka 

o wychowaniu” (w zasadzie zwięzłe streszczenie „Siły napędowej…”)
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■ Sergiusz Hessen (1887-1950), rosyjski emigrant,  tworzył w jęz. niemieckim

- w okresie międzywojennym wykładał w Pradze, Warszawie i Łodzi

- w pracy „Krytyczne porównanie systemów szkolnych w odmiennych kulturowo 

państwach” dokonał analizy kształcenia w dziesięciu krajach: Belgii, Francji, Anglii, 

Holandii, Włoszech, Norwegii, Szwajcarii, Związku Radzieckim, Czechosłowacji 

i Stanach Zjednoczonych.

- zajmował się obowiązkiem szkolnym, którego badanie uważał za daleko ważniejsze 

od analizy instytucjonalnej, analizował stosunki między szkołą a państwem, szkołą 

a Kościołem oraz szkołą a ekonomią, zajmował się także organizacją szkolnictwa.
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■ Praca S. Hessena, która uważana jest za pierwszą próbę wykorzystania 

w pedagogice porównawczej filozoficznego czy teoretycznego punktu widzenia, 

wychodzi z pozycji demokratycznych i antynacjonalistycznych

■ po raz pierwszy pojawia się dążenie do kształcenia mniejszości narodowych

■ formułuje postulat, aby polityka szkolna nie podlegała partiom politycznym 

lecz była sprawą publiczną

■ propaguje też wprowadzenie wychowania politycznego jako obrony przed 

totalitaryzmem 
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■ Nicholas Hans (1888-1969)

ur. w Odessie (obecnie Ukraina), studiował w mieście rodzinnym, następnie Wiedniu 

i w King’s College w Londynie, gdzie został profesorem; wykładał też w Danii, Niemczech 

i Stanach Zjednoczonych 

Od 1957 r. współredaktor „Yearbook of Education”; wydał ponad trzysta publikacji, 

z których najważniejsza praca to Comparative Education. A Study of Educational Factors

and Traditions („Pedagogika porównawcza. Studium edukacyjnych czynników i tradycji”)
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We wstępie do swego dzieła N. Hans zwraca uwagę na fakt, że za pośrednictwem 

komparatystyki studia pedagogiczne postępują taką samą drogą, jak na przykład 

prawo porównawcze, ekonomia porównawcza i inne dyscypliny naukowe. 

Zaczynają się od porównywania instytucji, by stopniowo przejść do poszukiwania 

wspólnego pochodzenia poszczególnych bytów. Podaje przykład Monteskiusza, 

który sformułował ogólne zasady powstawania praw.
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■ Podobnie, jak Kandel i Schneider, stosuje pojęcie „narodowy charakter”

■ rozumie je jako „złożoną mieszankę, która powstała na bazie rasowej mieszanki, 

językowego przystosowania i religijnych ruchów, na skutek uwarunkowań 

ogólnohistorycznych i geograficznych” 

■ kształcenie jest według niego funkcją charakteru narodowego, a równocześnie 

czynnikiem, który ten charakter tworzy

■ Hans tworzy strukturalną, oryginalną teoretyczną koncepcję prezentującą czynniki, 

które oddziałują na rozwój narodowych systemów kształcenia – „czynniki 

determinujące” 
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Czynniki determinujące obejmują trzy grupy:

- czynniki naturalne: rasa, język, środowisko geograficzne, gospodarka

- czynniki religijne (duchowe)

- czynniki sekularne (czynniki ideologii świeckiej)

Swoją ogólną teorię pedagogiki porównawczej N. Hans wykorzystał następnie przy 

systematyzacji systemów kształcenia czterech krajów: Anglii, Francji, Stanów 

Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. 

Nie tylko analizował istniejący stan rzeczy, ale także proponował reformy i ulepszenia.



3. Etap klasyczny - podsumowując

■ Okres analizy historycznej, którego przedstawicielami są  Sadler, Kandel,  Schneider, 

Hessen i Hans, uważany jest powszechnie za okres klasyczny w pedagogice 

porównawczej, za czas jej dojrzałości 

■ Charakteryzuje go poszukiwanie sił (dynamizmów), które wpływają na tworzenie 

narodowych systemów kształcenia 

■ Nazywano je „siłami determinującymi” (M. Sadler), „ukrytymi zasadami czy 

czynnikami” (N. Hans) lub „siłami napędowymi” (F. Schneider)



3. Etap klasyczny – podsumowując cd.

- Francja – Caen, 1911 r., E. Lebonnois założył Międzynarodowy Instytut Pedagogiczny

- 1914 r. W. Scott założył Międzynarodową Radę do spraw Kształcenia

- Francja - Verneur-sur-Avre, 1920 r. G. Bertier założył Międzynarodowy Instytut   

Pedagogiki

Oprócz tworzenia wymienionych instytucji przez uczonych, także wielu przedstawicieli 

kierunków nauczycielskich podejmowało podobne próby. Ich wynikiem stało się  

założenie w 1905 r. Międzynarodowego Biura Federacji Nauczycieli (BIFI). 

W 1914 r. centrala ta miała już 400 tysięcy członków z piętnastu krajów europejskich.



3. Etap klasyczny – podsumowując cd.

Zwieńczeniem tych starań, a zarazem spełnieniem wyobrażeń założyciela pedagogiki 
porównawczej Julliena de Paris, było założenie w Genewie, w 1925 r. Międzynarodowego 
Biura Edukacji (BIE). 

Pierwszym dyrektorem BIE został Jean Piaget, a jego zastępcą Pedro Rosello. Od swego 
powstania BIE utrzymuje ścisłe kontakty z Instytutem nauk Pedagogicznych 
Uniwersytetu Genewskiego, przemianowanego w 1948 r na Instytut J. J. Rousseau. 

Od roku 1948 r. całą działalność BIE była ściśle związana z UNESCO, a w 1969 r. BIE 
stało się jedną z jego agend.

Dążenia do międzynarodowej współpracy w dziedzinie kształcenia zaczęły się w tym 
okresie przejawiać wyraźniej także w Stanach Zjednoczonych. 



3. Etap klasyczny – podsumowując cd.

Przykłady:

- 1919 r., Nowy Jork, Stephen Duggan przy udziale Carnegy Foundation for Pax założył 

Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań osiągnięć Szkolnych (International 

Association for Education); po II wojnie światowej nazwa: Światowa Federacja 

Stowarzyszeń Edukacyjnych (World Federation of Education Assiciations)

- 1925 r., Nowy Jork, Uniwersytet Columbia – International Institute of Teachers College 

(Międzynarodowy Instytut Kształcenia Nauczycieli)



3. Etap klasyczny – podsumowując cd.

Począwszy od I połowy XX w. ukazuje się w Europie i Stanach Zjednoczonych 

kilka międzynarodowych czasopism

Natomiast początek XX w. to również początek akademickiego nauczania 

pedagogiki porównawczej



4. Etap internalizacji kształcenia



■ Koniec cz. 1.-3.

■ Etap 4 – opis w pliku tekstowym
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