
338 

 

EDUKACJA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO W ŚWIECIE 

MULTIPLIKACJI INSTYTUCJI 

 

EWELINA HAMERLA  
 

 

Streszczenie: W tekście została poruszona problematyka edukacji człowieka w kontekście zachodzących zmian 

we współczesnym świecie. Multiplikacja instytucji powoduje, że edukacja człowieka jest niezbędna i konieczna, 

a koncepcja uczenia się przez całe życie ciągle aktualna i przeżywająca swój renesans wobec wyzwań, a także 

zagrożeń jakie przynosi nam XXI wiek. 

 

Słowa kluczowe: multiplikacja instytucji, uczenie się przez całe życie. 

 

Abstract: This text examines the issue of adult education in the context of changes occurring in the modern 

world. Owing to the multiplications of institutions, the process of human education becomes essential and 

necessary, and the concept of lifelong learning stays current and experiencing the renaissance in the presence of 

challenges and hazards of the XXI century.  
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Uczyć się, aby wiedzieć; 

 uczyć się, aby działać;  

uczyć się, aby żyć wspólnie; 

 uczyć się, aby być. 

(Delors, 1998) 

Wprowadzenie    
        

Współczesny człowiek żyje w świecie multiplikacji wielu spraw. Postęp cywilizacyjny, integracja 

europejska, a co za tym idzie nieuchronne zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie mają wpływ na 

wszystkie sfery naszego życia powodując wiele korzyści, ale również zagrożenia. Narastające tempo życia, 

kryzys wartości, otoczenie, które narzuca pewne standardy, do których trzeba się albo dopasować lub z nich 

zrezygnować powoduje, że współczesny człowiek staje się zagubiony i niepewny swojego bytu w świecie 

dyktowanym przez media, Internet i wzorce, które niekoniecznie pasują do kultury polskiej. Świadomość tego 

problemu jest niezwykle ważna, a przyjęcie aktywnej postawy wobec ewentualnego zagrożenia niezbędne. 

 Tendencją współczesnego świata jest także ciągłe tworzenie nowych instytucji, urzędów, stanowisk, czy 

specjalnych komisji mających za zadanie rozwiązanie konkretnej sprawy. Rozbudowany system 

administracyjny, nadmiar przepisów, ustaw, procedur i umacniająca się biurokracja mają ogromny wpływ na 

życie codzienne każdego człowieka. Z jednej strony, taki sformalizowany system, oparty na wypracowanych już 

procedurach, powinien pomagać racjonalnie poruszać się współczesnemu człowiekowi w życiu i pozwalać na 

zaoszczędzanie cennego czasu. Z drugiej strony, ogrom formalności, odsyłanie od urzędu do urzędu bardzo 

często ogranicza swobodę jego działania, zniechęca do podejmowania aktywności, czy też powoduje spadek 

kreatywności i innowacyjności. Wydawanie wszelkich decyzji jest długotrwałe, a pokonanie biurokratycznych 

schodów przeraża zwykłego obywatela.    

Z. Bauman pisze, że naszą epokę cechuje rozmontowywanie ram i upłynnianie wzorców – wszelkich ram 

i wszelkich wzorców, na chybił trafił i bez wcześniejszego ostrzeżenia (Bauman, 2000, s. 9). Dlatego, aby stawić 

czoło nowym wyzwaniom konieczne jest szybkie i aktywne podjęcie działań mających pomóc odnaleźć się 

człowiekowi w otaczającym go świecie. Nasuwa się tutaj pytanie jak przekształcić wyzwania w nowe 

możliwości? Czy człowiek jest w stanie sobie z nimi poradzić?  

 

Rola edukacji we współczesnym świecie   

       

W odpowiedzi na wyzwania zmieniającego się świata, wobec zachodzącego procesu globalizacji, 

zagrożeń i przemian cywilizacyjnych, transformacji społeczeństw doniosłą rolę w XXI wieku wyznaczono 

edukacji (Delors, 1998, s. 9). Edukacja pokazuje w jaki sposób korzystać z dobrodziejstwa współczesnego 

świata i jak definiować niebezpieczeństwo oraz podejmować działania minimalizujące jego negatywne skutki. 

Edukacja jest integralną częścią rozwoju całego społeczeństwa i rozwoju każdego człowieka, inspiruje i pobudza 

go do działania.   
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W 1995 roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę Kształcenia i Doskonalenia. Impulsem do 

jej stworzenia było spostrzeżenie, iż zachodzące obecnie transformacje poszerzyły dostęp do informacji 

i wiedzy, lecz jednocześnie spowodowały, że konieczne są znaczne zmiany w zakresie wymaganych 

umiejętności i systemu pracy. Współczesne trendy podniosły poziom powszechnej niepewności, a niektórych 

ludzi w niedopuszczalny sposób zmarginalizowały. Sytuacja społeczna każdego człowieka będzie w coraz 

większym stopniu zależała od zdobytej wiedzy. Społeczeństwo jutra będzie inwestować w wiedzę i stanie się 

społeczeństwem uczenia się i nauczania, w którym każdy będzie tworzył swoje kwalifikacje. Innymi słowy 

powstanie społeczeństwo uczące się (Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, 1997, s. 5).    

Realia współczesnego świata, obecna, trudna sytuacja na rynku pracy, narastające bezrobocie powodują, 

że edukacja człowieka jest niezbędna i staje się ważnym czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy, 

społeczny i kulturowy. Nauka jest najlepszą inwestycją w samego siebie. Nowoczesny człowiek nie tylko się 

kształci. Nowoczesny człowiek wzbogaca, pogłębia i systematyzuje zdobytą wiedzę, dzięki czemu weryfikuje i 

zmienia swoje zachowania, a co za tym idzie próbuje adaptować się do zmieniającego się świata.  Obecnie 

odsetek osób dorosłych korzystających z różnych form kształcenia i  doskonalenia zawodowego jest nieduży, 

czego dowodem są dane zebrane w raporcie Diagnoza Społeczna, który dotyczy warunków i jakości życia 

Polaków. (Diagnoza Społeczna jest projektem badawczym i przedsięwzięciem naukowym Rady Monitoringu 

Społecznego, która opracowała koncepcję i logistykę badania. W 2011 roku przebadano 12386 gospodarstw 

domowych z 36753 członkami i indywidualnie 26453 członków tych gospodarstw w wieku 16 lat i więcej.). Jak 

wynika z raportu doskonalenie zawodowe osób dorosłych, czyli uczestniczenie w różnych działaniach w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji, miało stosunkowo niewielki zasięg. Zaledwie około 11 % osób w wieku 25 lat 

i więcej uczestniczyło w latach 2009-2011 w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swoich 

kwalifikacji zawodowych czy innych umiejętności, a więc nieco rzadziej w porównaniu z wynikami z lat 2005-

2007 i 2007-2009 (Czapiński, Panek, 2011, s. 24).   

Według autorów, wspomnianej powyżej diagnozy społecznej, aktywność edukacyjna ma charakter 

selektywny ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, a także wykształcenie oraz status na rynku pracy. 

Jedynie 15 % badanych Polaków w wieku 25-29 lat oraz 4 % w wieku 30-39 lat było aktywnych edukacyjnie 

w 2011 roku, przy czym są to wartości niższe od zaobserwowanych w 2009 roku. Aktywność edukacyjna zanika 

wśród osób w starszych grupach wiekowych. Pracujący i bezrobotni podejmują aktywność zawodową częściej 

niż bierni zawodowo, z kolei osoby z wykształceniem wyższym czynią to częściej niż osoby z niższym 

poziomem wykształcenia (Czapiński, Panek, 2011, s. 21). W efekcie można zaobserwować wzrastające 

niedopasowanie kwalifikacji pracowników, zwłaszcza starszych, do potrzeb rynku pracy, co przekłada się na 

ogólny wskaźnik niskiego poziomu zatrudnienia. W Polsce, w grupie wiekowej do 64. roku życia współczynnik 

ten wynosi 64,8 %, przy średniej w całej Unii Europejskiej kształtującej się na poziomie 68,8 %. 

(http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20996/20121128_zalozenia_do_zmiany_ustawy_-

_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym.pdf z dnia 20.12.2012 r.).      

Europejski Raport Demograficzny, opracowany w 2010 roku, również pokazuje niepokojącą sytuację, 

jaka ma miejsce obecnie i obserwowana będzie w najbliższych kilkudziesięciu latach. Populacja UE-27 (określa 

państwa członkowskie Unii Europejskiej po akcesji w 2008 roku) wykazuje tendencję spadkową, która 

przewidywana jest nawet do 2060 roku. (Demography Report 2010, Older, more numerous and diverse 

Europeans, 2011, s. 77-78).  

W obliczu problemu starzejącego się społeczeństwa i coraz większego udziału osób starszych w jego 

strukturach pewnym standardem i przyszłością edukacji człowieka dorosłego, jak również wymogiem 

cywilizacyjnym może być idea uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning).    

     

Idea lifelong learning jako standard edukacji człowieka dorosłego   

   

Uczenie się przez całe życie jest współczesnym wyzwaniem edukacyjnym sformułowanym w 2000 roku 

przez Komisję Europejską w „Memorandum of lifelong learning” (Kwiatkowski, 2002, s. 69). Idea ta opiera się 

na możliwości edukacji w każdym wieku, na wszystkich poziomach, zarówno w szkołach, jak i w pozostałych 

formach pozaszkolnych. Jak podkreśla S. Suchy uczenie się przez całe życie obejmuje rozwój intelektualny, a 

także rozwój cech społecznych we wszystkich formach i  kontekstach w systemie formalnym i nieformalnym w 

uczelniach wyższych, szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, a także w domu, w pracy, czy 

w społeczności (Suchy 2010, s. 91). Dzięki niej, nauka nie kończy się z chwilą ukończenia szkoły, ale trwa do 

momentu, kiedy człowiek wykazuje potrzebę własnego rozwoju. 

Znaczenie uczenia się przez całe życie wzrasta wraz z rozwojem cywilizacji. W marcu 2000 roku na 

posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie, proces uczenia się przez całe życie został uznany za główny aspekt 

w zapewnianiu przyszłego rozwoju gospodarki europejskiej. Szeroko rozumiany postęp społeczny sprawia, że 

wiedza, umiejętności i postawy zdobyte w trakcie edukacji szkolnej nie są już wystarczające, lecz wymagają 

ciągłego modyfikowania, uzupełniania i przewartościowania. Kompetencje i  kwalifikacje człowieka są 

kapitałem, a ich ciągłe doskonalenie daje szansę na sprostanie społecznym i gospodarczym wyzwaniom. Dlatego 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20996/20121128_zalozenia_do_zmiany_ustawy_-_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym.pdf%20z%20dnia%2020.12.2012
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20996/20121128_zalozenia_do_zmiany_ustawy_-_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym.pdf%20z%20dnia%2020.12.2012


340 

 

uczenie się przez całe życie staje się koniecznością w XXI wieku. Według W. Okonia idea lifelong learning 

wywiera coraz większy wpływ na treść i metody pracy edukacyjnej we wszystkich nowoczesnych placówkach 

edukacyjnych. Każdy człowiek, ucząc się przez całe życie, ma szanse na nadążanie za zmianami, które będą 

dokonywać się w jego kraju i w świecie, a także za zmianami w życiu zawodowym, w nauce, sztuce i technice, a 

więc będzie miał szanse zmieniać się wraz ze zmieniającym się społeczeństwem. Edukacja nie może zamykać 

się do jakichś ram czasowych, ale powinna mieć charakter otwarty dla człowieka w każdym wieku. Współczesna 

edukacja to przede wszystkim przygotowanie do kształcenia przez całe życie (za: Miąso, Karaś, 2012, s. 143). 

W dniu 28 listopada 2012 roku  został opublikowany projekt złożeń projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, w którym jednym z proponowanych założeń jest 

ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom powyżej 25. roku życia w ramach uczenia się przez całe życie. 

Nowy system ma na celu umożliwienie takim osobom ukończenia studiów w specjalnym trybie 

uwzględniającym wcześniej uzyskane kwalifikacje i kompetencje poza systemem szkolnictwa wyższego np. 

kwalifikacje i kompetencje uzyskane w procesie samodoskonalenia, wykonywania pracy zawodowej, 

uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także zdobyte w kolegiach zawodowych funkcjonujących w systemie 

oświaty. Powyższe rozwiązanie ma na celu zachęcenie osób dorosłych do podjęcia studiów lub ułatwienie  

pogodzenia ich z życiem zawodowym czy osobistym. Dzięki potwierdzeniu efektów uczenia się może zostać 

zmniejszona liczba godzin zajęć, skrócony czas studiów lub ich intensywność. 

(http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20996/20121128_zalozenia_do_zmiany_ustawy_-

_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym.pdf z dnia 20.12.2012 r.)      

Unia Europejska podejmuje szereg inicjatyw mających na celu rozpowszechnienie idei lifelong learning 

w społeczeństwie wspólnoty. Jedną z nich jest program uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning 

Programme), ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku, którego 

realizacja przewidziana została na lata 2007-2013. Głównym celem Lifelong Learning Programme jest rozwój 

różnych form uczenia się przez całe życie poprzez rozwijanie, wspieranie współpracy i mobilności między 

systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących, tak, aby stały się wzorcem jakości zgodnie 

z założeniami strategii lizbońskiej. Zadaniem tego programu jest podniesienie jakości oraz zwiększenie 

atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. W ramach w/w wymienionego programu 

wyodrębniono 4 programy sektorowe tj. Comenius (dotyczy edukacji na poziomie szkoły podstawowej 

i średniej), Erasmus (dotyczy edukacji, szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie studiów wyższych), 

Leonardo da Vinci (dotyczy szkolenia i kształcenia zawodowego poza szkoleniem i kształceniem zawodowym 

na poziomie studiów wyższych) oraz program Grundtvig (dotyczy wszelkich form kształcenia dorosłych). 

(http://www.llp.org.pl z dnia 10.12.2012 r.).       

W październiku 2007 roku Parlament Europejski przyjął traktat „Europejskie Ramy Kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie” (European Qualifications Framework – EQF). Opracowany przez Komisję 

Europejską traktat miał umożliwić obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, a szczególnie 

pracodawcom, łatwiejsze porównanie kwalifikacji osób pochodzących z różnych krajów oraz lepszą ich 

przejrzystość. (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm z dnia 10.12.2012 r.) 

 

Nowe wyzwania edukacyjne wobec człowieka dorosłego XXI wieku  

   

Głównym zadaniem edukacji XXI wieku stało się nie tylko kształtowanie osobowości, ale przede 

wszystkim ułatwianie pokonywania barier (Mach, 2011, s. 217-230) oraz dostosowanie się do tempa szybkiego 

rozwoju współczesnego świata. Proces ten stanie się łatwiejszy, jeśli jednostka będzie nieustannie się uczyć bez 

względu na swój wiek. (Rogulska, 2009, s. 88-89).  

W obliczu dokonujących się obecnie przemian, jakich jesteśmy świadkami, nieuniknioną i niezbędną 

wydaje się zmiana tradycyjnego modelu nauczania na model bardziej nowoczesny. Nowoczesny model, po 

pierwsze, wyzwalający w człowieku chęci poznawcze, potrzebę działania i samorealizacji, a po drugie, 

spełniający oczekiwania tych osób, które pragną podnosić swoje kwalifikacje. Student to już nie tylko młody 

człowiek, który szuka swojego miejsca, student to również osoba dorosła, bardzo często z pewnym bagażem 

doświadczenia zawodowego, z aspiracjami i oczekiwaniami, która oczekuje czegoś więcej niż tylko zdobycia 

i wzbogacenia samej wiedzy, oczekuje rozwiązania konkretnych problemów w świetle uwarunkowań otoczenia 

i wymagań środowiska. Dlatego uczelnie wyższe, aby sprostać wyzwaniom przyszłości,  powinny stworzyć 

odpowiednie warunki do tego, aby każda niezależnie od wieku osoba, która chce się kształcić, zdobywać wiedzę 

i kwalifikacje miała szanse to czynić. Zadaniem uczelni, jak również pozostałych instytucji zajmujących się 

oświatą dorosłych jest zapewnienie równego dostępu do oświaty wszystkim zainteresowanym, a także 

stworzenie elastycznej oferty edukacyjnej,  spójnej z ogólną strategią uczelni, oferty otwartej i pozwalającej na 

łączenie nauki  z pracą zawodową, jak również wypracowanie odpowiednich  standardów zapewnienia jakości 

świadczonych usług edukacyjnych. Uczelnie powinny otworzyć się na popularyzację różnego rodzaju form 

kształcenia dorosłych poprzez ofertę np. studiów podyplomowych, szkoleń, kursów, e-learningu, nauki 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20996/20121128_zalozenia_do_zmiany_ustawy_-_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym.pdf%20z%20dnia%2020.12.2012
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20996/20121128_zalozenia_do_zmiany_ustawy_-_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym.pdf%20z%20dnia%2020.12.2012
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm%20z%20dnia%2010.12.2012
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w systemie wieczorowym, czy uniwersytetów trzeciego wieku tak, aby każdej jednostce zapewnić możliwość 

poszerzania zakresu swojej wiedzy (Uberman, 2008, s. 153-158).  

W 2011 roku aktywność edukacyjna osób w wieku 18 lat i więcej przyjmowała głównie formę nauki 

w szkołach lub uczelniach wyższych – 93,3 % z czego 84,1 % stanowiły szkoły publiczne (Grabowska, 

Kotowska, 2011, s. 98). Stąd też szczególne zwrócenie mojej uwagi na szkolnictwo wyższe.  

 U. Jeruszka podkreśla, że nadrzędną ideą współczesnej edukacji człowieka dorosłego jest takie jego 

kształtowanie, aby był on zdolny do aktywnego uczestniczenia w otaczającym go świecie zewnętrznym oraz by 

chciał i umiał takie zmiany współtworzyć. Zadaniem edukacji jest kształtowanie cech osobowości niezbędnych 

na współczesnym rynku pracy tj. inicjatywność, kreatywność, gotowość do podejmowania ryzyka, 

odpowiedzialność, czy niekonwencjonalność myślenia pozwalająca na tworzenie nietypowych dotąd rozwiązań. 

Chodzi więc o takie kształtowanie człowieka, by mógł on sprostać nowym zadaniom, jakie przyniosą warunki 

przyszłości. (Jeruszka, 2009, s. 165).    

 

Podsumowanie   
           

Zastanawiając się nad rolą edukacji człowieka dorosłego w świecie multiplikacji instytucji należy 

zwrócić uwagę na fakt, że wraz z zachodzącymi przeobrażeniami istota edukacji człowieka dorosłego nabiera 

nowego znaczenia i powinna zmierzać w kierunku permanentnej edukacji człowieka. Idea kształcenia przez całe 

życie jest ideą kluczową w kontekście rozwoju społecznego, ekonomicznego i gospodarczego.   

 Co zrobić, aby edukacja dorosłych mogła służyć społeczeństwu i wychodzić naprzeciw indywidualnym 

aspiracjom w świetle rozrastającej się sieci regulaminów, procedur, wytycznych, standardów? K. Denek 

podkreśla, że zamiast lawinowego narastania źródeł prawnych, w rezultacie których nauczyciele i pracownicy 

naukowo-dydaktyczni znaleźli się w potężnej sieci przepisów, nad którymi już w całości nie są w stanie 

zapanować, zamiast uciskającego gorsetu biurokracji, ustawicznego reformowania oświaty, nauki i szkolnictwa 

wyższego niepoprzedzonego testami celowości, konieczności i  kosztowności oraz różnego rodzaju 

wprowadzanych udziwnień, edukacja na wszystkich jej poziomach potrzebuje przede wszystkim normalności, 

spokoju, ładu, porządku, samodyscypliny, sprawdzonych metod, form i środków działalności, naukowej 

organizacji pracy i kierownictwa, odpowiedzialności nauczycieli, pracowników naukowo-badawczych, uczniów 

i studentów za efekty kształcenia i studiowania (Denek, 2011-2012, s. 62).     

Uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspólnie; uczyć się, aby być to cztery 

filary wiedzy, wyznaczone w 1998 roku przez Międzynarodową Komisję na rzecz Edukacji XXI wieku pod 

przewodnictwem J. Delorsa, które powinny towarzyszyć człowiekowi przez całe życie i pomóc w zmaganiach 

się z nowymi realiami i wyzwaniami w każdym okresie jego życia.    „W dzisiejszych 

czasach, żeby „być” i „mieć” należy uczyć się przez całe życie”. (Suchy, 2010, s. 91). 
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