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ABSTRACT 
The work contains a synthetic picture of education in Vietnam from ancient to modern 

times and comprises the latest available literature of the subject. In the context of a briefly 
outlined historical and cultural development of the country, three educational systems 
that emerged in Vietnam have been presented: feudal, colonial and folk. In each of them, 
to some extent, one can find reflects of the influence of the three great philosophical-religious 
systems of Far East: Confucianism, Taoism and Zen Buddhism. Shaped in this way, patterns 
of thinking and canons of behaviour of the Vietnamese can also be found nowadays, even 
among Vietnamese children and families living in Poland and children in Polish-Vietnamese 
families as well. Following its own way of political transformation, Vietnam places a great 
emphasis on education system, increasing and diversifying number of schools on each 
educational level and financial expenditure on education. Proceeding democratization 
of the country makes it more and more open to influence of Western culture, but at the same 
time exposes traditional values to danger of disintegration. That points out the necessity 
of cultivation of them in contemporary Vietnamese education, which seems to be seen 
by the policy-makers. 
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STRESZCZENIE 

Praca zawiera syntetyczny obraz edukacji w Wietnamie od czasów starożytnych 
po współczesne i uwzględnia najnowszą dostępną literaturę przedmiotu. Na krótko 
zarysowanym tle rozwoju historycznego i kulturowego kraju dokładniej zaprezentowano trzy 
systemy oświatowe, które wyodrębniły się w Wietnamie: feudalny, kolonialny oraz ludowy. 
W każdym w nich w jakimś stopniu znalazły swoje odbicie oddziaływania trzech wielkich 
systemów filozoficzno-religijnych Dalekiego Wschodu: konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu 
zen. Ukształtowane w ten sposób wzory myślenia i kanony zachowania Wietnamczyków 
można zaobserwować również współcześnie, nawet wśród rodzin i dzieci wietnamskich 
w Polsce oraz u dzieci z rodzin polsko-wietnamskich. Idący własną drogą transformacji 
ustrojowej Wietnam kładzie duży nacisk na system edukacji, zwiększając i różnicując liczbę 
szkół każdego szczebla oraz nakłady na oświatę. Postępująca demokratyzacja kraju czyni go 
coraz bardziej otwartym na wpływy kultury zachodniej, ale naraża tradycyjne wartości 
na dezintegrację. Wskazuje to na potrzebę ich pielęgnacji we współczesnej edukacji 
wietnamskiej, co zdaje się być dostrzegane przez decydentów. 
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