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WSPÓŁCZESNE  KONTEKSTY  EDUKACJI 
DOROSŁYCH
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RADZENIE  SOBIE  NAUCZYCIELI  AKADEMICKICH   
Z  WYMAGANIAMI   KRK  ZWIĄZANYMI   

Z  REALIZACJĄ  PRZEDMIOTU  „ANDRAGOGIKA”

Słowa kluczowe: andragogika, oświata dorosłych, instytucje i placówki oświatowe, 
powojenni polscy andragodzy, zapisy w USOS-ie.  

Streszczenie: W artykule przedstawiam trudności, jakie przeżywałem kilkanaście 
lat temu i przeżywam obecnie, związane z prowadzeniem zajęć z andragogiki. Je-
stem przekonany, że  z podobnymi kłopotami, dylematami i pojawiającymi się po-
kusami dotyczącymi treści zajęć, sposobów ich przekazów spotykają się obecnie  
również inni andragodzy – nauczyciele akademiccy. Owo przekonanie zrodziło się 
po przestudiowaniu kilkunastu kart tego przedmiotu zamieszczonych w USOS-ach 
poszczególnych uczelni. Z lektury zapisów w kartach przedmiotu wynika, że wiele 
Koleżanek i wielu Kolegów przeżywa  nie tylko trudności, jak prowadzić ten przed-
miot, ale również jak go opisać w KRK.

Przeszło dziesięć lat temu na jednej z konferencji andragogicznych podzie-
liłem się swoimi kłopotami związanymi z prowadzeniem zajęć z andragogiki. 
Jednakże wówczas te trudności, z jakimi się spotykałem, były o wiele mniejsze 
niż obecnie, które się wiążą z obowiązującymi wymaganiami Krajowych Ram 
Kwalifikacyjnych. Co więcej, jestem przekonany, że na podobne kłopoty, dyle-
maty i pojawiające się pokusy natrafią nauczyciele akademiccy prowadzący obec-
nie zajęcia z tego przedmiotu. Owo przekonanie zrodziło się po przestudiowaniu 
kilkunastu kart tego przedmiotu zamieszczonych w USOS-ach poszczególnych 
uczelni. Z lektury zapisów w „kartach przedmiotu” wynika, że wiele Koleżanek 
i wielu Kolegów przeżywa nie tylko trudności, jak prowadzić ten przedmiot, ale 
jak go opisać w KRK. W dalszej części tego artykułu podejmę się przedstawienia 
sposobów, jak z tymi trudnościami radzą sobie nauczyciele akademiccy.  

Tak więc rozważmy pierwsze, alternatywne pytanie dotyczące prowadze-
nia zajęć z przedmiotu nauczania andragogika: czy mamy studentom przedstawić 
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andragogikę jako jedną z dziedzin naukowych, która dynamicznie się rozwija i sku-
pić się na jej teoretycznym obliczu? Czy też przedstawić oświatę dorosłych? 

Najczęściej pojawia się pokusa, by odpowiedzieć pozytywnie na pytanie 
pierwsze i przedstawiać andragogikę jako naukę. Pociąga to za sobą konieczność 
pokazania rodzenia się tej nauki, począwszy od pierwszych prób, a skończywszy 
na omówieniu wcale niełatwych współczesnych teorii andragogicznych, które 
w rozmaity sposób często – konkurencyjny wobec siebie – opisują psychospołecz-
ne mechanizmy zarówno edukacji dorosłych, jak i problemy uczenia się człowieka 
dorosłego. Oczywiście jest konieczne w tym przypadku przedstawienie – rów-
nież niełatwych – zagadnień metodologicznych. Chcąc doprowadzić do tego, aby 
studenci zrozumieli poszczególne teorie, należałoby na ćwiczeniach dokonywać 
analizy wybranych (bo nie jest możliwe by wszystkich) tekstów ilustrujących 
owe teorie. Prowadzenie w ten sposób tego przedmiotu jest zajęciem o tyle satys-
fakcjonującym, o ile następuje u studentów wzrost umiejętności abstrakcyjnego 
myślenia, rozumienia tekstu naukowego i rozumienia na czym polegają różnice 
między poszczególnymi teoriami edukacji dorosłych. Realizując w ten sposób 
zajęcia z andragogiki, można abstrahować od oświaty dorosłych jako praktyki 
społecznej – od jej genezy, funkcji społecznych w poszczególnych okresach histo-
rycznego rozwoju. Co więcej – można tak prowadzić zajęcia, że studenci nie będą 
mieli żadnej wiedzy na temat placówek i form edukacji dorosłych oraz innych 
praktycznych rozwiązań w tej kwestii. 

W jednej uczelni nauczyciel akademicki realizując ten przedmiot postanowił 
właśnie przedstawić andragogikę jako naukę. A oto jak sobie poradził z zapisami 
w USOS-ie. Podał dwa opisy przedmiotu. Skrócony opis: Andragogika jest subdy-
scypliną pedagogiki, której przedmiotem badań i refleksji jest edukacja formalna, 
pozaformalna i nieformalna dorosłych. Natomiast „pełny opis” jest następujący: 
Andragogika to teoria edukacji dorosłych zawierająca opisy, wyjaśnienia i inter-
pretacje działania rozumowego i praktycznego. Jest obowiązkowym przedmiotem 
nauczania na kierunku pedagogika. Zamieścił bogatą literaturę, wpisując prace 
czołowych polskich andragogów. Natomiast nie przejął się zbytnio tym, jak opisać 
„efekty kształcenia” i w ogóle ich nie zamieścił. 

Inny nauczyciel akademicki bardziej szczegółowo przedstawił treści progra-
mowe tego przedmiotu: Istota andragogiki jako nauki, przedmiot, teren badań, 
miejsce andragogiki w systemie nauk, paradygmaty teoretyczne. Uwarunkowania 
rozwoju człowieka dorosłego, rozumienie dorosłości w andragogice, uczeń doro-
sły, fazy rozwoju człowieka dorosłego. Teorie aktywności edukacyjnej dorosłych. 
Cele, zadania, typy i funkcje edukacji dorosłych, zadania poznawcze andragogiki 
ogólnej, edukacja pozaszkolna. Kształcenie dorosłych. Wprowadzenie do dydaktyki 
dorosłych. Proces nauczania-uczenia się dorosłych, specyfika i cechy charakte-
rystyczne. Nauczyciel dorosłych – facylitator? Edukacja dorosłych w wybranych 
krajach.

Muszę przyznać, że taki sposób manifestowania swojego stosunku do całej 
koncepcji KRK, jaki zaprezentował pierwszy cytowany autor wpisów do USOS-a, 
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wzbudził moje uznanie, ale nie rozwiał wątpliwości co do całej koncepcji prowa-
dzenia tego przedmiotu, podobnie jak drugi, który jest zwolennikiem tego pierw-
szego sposobu.  

Pojawia się więc pokusa druga, aby starać się przekazywać na tym przed-
miocie nie wiedzę z zakresu andragogiki, tylko z zakresu „oświaty dorosłych” 
rozumianej jako opis praktyk społecznych. Oczywiście konsekwencje takiego po-
dejścia są określone i zgoła odmienne od poprzedniego. A zatem trzeba pokazać 
i charakteryzować nie tylko instytucjonalne formy kształcenia i doskonalenia do-
rosłych, szczególną uwagę skupiając na metodach edukacji dorosłych, ale także 
dokonać analizy tych sytuacji, które w dziedzinie oświaty dorosłych wymuszają 
określone oferty edukacyjne. Czyli należałoby również problematykę oświaty do-
rosłych ukazać w relacjach popyt–podaż, analizując nie tylko „dobrodziejstwa 
rynku” jako regulatora usług edukacyjnych, ale również ukazać niebezpieczeństwa 
tej regulacji, jakie grożą rozwojowi edukacji dorosłych. Jeśli do tego przedmiotu 
są przewidziane ćwiczenia, to winny być realizowane w rozmaitych formach za-
równo w postaci klasycznych analiz tekstów opisujących relacje: rynek–oświata 
dorosłych, a więc jej rozmaite formy i metody realizacji; jak i w postaci ćwiczeń 
terenowych polegających na pobytach w różnych ośrodkach edukacji, poznaniu 
ich struktury i funkcji oraz na hospitacji rozmaitych zajęć z dorosłymi. W myśl 
założeń tej koncepcji studenci winni wynieść praktyczną wiedzę z zakresu organi-
zacji i realizacji form oświaty dorosłych zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, 
w tym również propozycje edukacyjne jako reakcje na zapotrzebowania rynku. 
Mało tego, po przestudiowaniu klasycznych podręczników dydaktyki dorosłych, 
chociażby tylko autorstwa profesorów F. Urbańczyka i J. Półturzyckiego, studenci 
winni w praktyce spotkać się i – jeśli nie przeprowadzić, to przynajmniej po-
obserwować – przebieg edukacji dorosłych w wybranych formach przy pomocy 
określonych metod dydaktycznych. 

Nie spotkałem zapisów w USOS-ie, które świadczyłyby o tym, że prowadzący 
zajęcia będą nauczać tego przedmiotu w opisany tu wyżej sposób w „czystej” po-
staci. Natomiast jest wiele zapisów, które dowodzą tego, że nauczyciele akademic-
cy próbują łączyć sposób pierwszy z drugim, dodając elementy gerontologii. A oto 
przykład takiego ujęcia. Pełny opis: Dorosłość jako podstawowa kategoria andra-
gogiki – rozumienie dorosłości, stałość i zmienność jej definiowania w kontekście 
społeczno-kulturowych zmian. Zadania rozwojowe człowieka dorosłego w różnych 
fazach dorosłości. Nowe wyzwania dla edukacji dorosłych – analiza wybranych 
zjawisk: społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka, starzenie się społe-
czeństw, bezrobocie, ubóstwo itp. Podstawowe założenia współczesnej andragogiki 
– zasady pracy z uczniem dorosłym. Modele pracy oświatowej z ludźmi dorosłymi: 
technologiczny, humanistyczny, krytyczny – porównanie tych rozwiązań. Elementy 
dydaktyki dorosłych – projektowanie form pracy z uczniem dorosłym. Diagnoza 
ofert oświatowych w środowiskach lokalnych – w kontekście potrzeb ludzi doro-
słych. Starzenie się i starość w perspektywach: biologicznej, społecznej i psycholo-
gicznej. Potrzeby ludzi starszych i możliwości ich zaspokajania – systemy wsparcia 
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osób starszych w Polsce i innych krajach. Wybrane problemy ludzi starszych i ich 
źródła. Demograficzne prognozy starzenia się ludności Polski i innych krajów 
europejskich. Konsekwencje starzenia się społeczeństw. Kompetencje andragoga 
i gerontologa. 

Inny andragog w bardziej skrótowej formie zamieścił opis próby połącze-
nia wspomnianych dwóch sposobów realizacji tego przedmiotu, a mianowicie: 
1. Przedmiot i zadania andragogiki. 2. Dorosłość jako kategoria andragogiczna. 
3. Tradycja teorii i praktyki andragogicznej. 4. Edukacja ustawiczna osób doro-
słych – idea i realizacja. 5. Instytucje i placówki oświatowe w edukacji dorosłych. 
6. Dziedziny aktywności edukacyjnej osób dorosłych. 7. Rodzina jako przedmiot 
zainteresowań andragogiki. 8. Nauczyciel edukacji dorosłych.

W tych zapisach nie znalazłem jednak informacji na temat ćwiczeń tereno-
wych, podczas których studenci istotnie poznawaliby Instytucje i placówki oświa-
towe w edukacji dorosłych. Nie będę w tym miejscu wdawał się w rozważania 
na temat technicznych i logistycznych możliwości realizowania takich ćwiczeń 
terenowych dla kilkudziesięciu studentów w jednym semestrze, na dodatek – jeśli 
chodzi o studia zaoczne – to przede wszystkim w soboty i niedziele. A zatem nie 
podejmuję się podawania jakichkolwiek sposobów praktycznych rozwiązań tych 
zagadnień, które w określonych warunkach poszczególnych uczelni zawsze mogą 
się okazać nietrafne. Natomiast pragnę się podzielić swoimi wątpliwościami, czy 
istotnie w ten sposób trzeba prowadzić zajęcia na przykład na specjalnościach: 
„nauczanie początkowe z terapią pedagogiczną”, „praca socjalna”, „animacja spo-
łeczno-kulturalna” (bowiem wykłady na tych specjalnościach są wspólne), a jeśli 
nie, to wedle jakiego kryterium różnicować treści wykładów i ćwiczeń z tego 
przedmiotu?

Aby uniknąć odpowiedzi na tego rodzaju trudne pytania, pojawia się pokusa 
kolejna, czy nie byłoby bardziej zasadne, aby treścią wykładów i ćwiczeń tego 
przedmiotu była oświata dorosłych opisywana w perspektywie porównawczej? 
Innymi słowy jego realizowanie polegałoby na tym, że na wykładach byłyby 
przedstawione rozwiązania praktyczne w dziedzinie edukacji dorosłych w wybra-
nych krajach, a na ćwiczeniach analizowane szczegółowo podobieństwa i różnice 
rozwiązań organizacyjnych w poszczególnych krajach w zależności od określo-
nych uwarunkowań społecznych, kulturowych, politycznych i związanych z tym 
ideologii oświatowych. Taka realizacja przedmiotu jest o tyle racjonalna, o ile 
wykładowca ma wiedzę na temat organizacji edukacji dorosłych w krajach Unii 
Europejskiej. Rzecz oczywista, że perspektywa porównawcza nie zakłada ograni-
czania się tylko o krajów europejskich, ale chodziłoby o opis i analizę rozwiązań 
światowych w zakresie edukacji dorosłych. 

Również i takiej „czystej” koncepcji realizacji zajęć z andragogiki nie spotka-
łem w przeglądanych zapisach w USOS-sie, ale natrafiłem na wzmiankę, że prob-
lemy te będą poruszane podczas zajęć. A oto dwa przykłady takich zapisów. Pełny 
opis: Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami 
i problematyką właściwą ludziom dorosłym. Program zajęć dotyczy problematyki 
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pojęcia dorosłości, koncepcji rozwoju, człowieka dorosłego – fazy rozwoju, uwa-
runkowania aktywności edukacyjnej dorosłych, edukacji ustawicznej, alfabety-
zacji, a także analizy porównawczej systemów edukacji dorosłych w wybranych 
krajach. Przykład drugi: Istota andragogiki jako nauki, przedmiot, teren badań, 
miejsce andragogiki w systemie nauk, paradygmaty teoretyczne. Uwarunkowania 
rozwoju człowieka dorosłego, rozumienie dorosłości w andragogice, uczeń doro-
sły, fazy rozwoju człowieka dorosłego. Teorie aktywności edukacyjnej dorosłych. 
Cele, zadania, typy i funkcje edukacji dorosłych, zadania poznawcze andragogiki 
ogólnej, edukacja pozaszkolna.

Kształcenie dorosłych. Wprowadzenie do dydaktyki dorosłych. Proces na-
uczania–uczenia się dorosłych, specyfika i cechy charakterystyczne. Nauczyciel 
dorosłych – facylitator? Edukacja dorosłych w wybranych krajach.

Wybór tego rozwiązania jest – podobnie jak i poprzednich – również ułom-
ny. Moim zdaniem nie jest bowiem możliwe, aby w wymiarze 15-godzinowym 
przeznaczonym na ten przedmiot dokonać pogłębionych szczegółowych analiz 
porównawczych i trzeba byłoby się ograniczyć do powierzchownych opisów za-
łożeń ideowo-politycznych poszczególnych rozwiązań praktycznych oraz bardzo 
skrótowych opisów rzeczywistości edukacyjnej w poszczególnych krajach bez 
wnikania w szczegóły. 

Jedna osoba, nie wiedząc jak wybrnąć z tej sytuacji, mając do dyspozycji 
15 godzin wykładu, postanowiła połączyć te trzy podejścia, a nawet dodała nieco 
z gerontologii i w ten sposób – bardzo wyrafinowany – ujawniła swój stosunek do 
KRK w USOS-sie, przedstawiając taką oto treść zajęć tego przedmiotu: Pojęcie 
i przedmiot andragogiki. Aksjologia edukacji dorosłych. Tradycja teorii i praktyki 
andragogicznej. Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi dorosłych i star-
szych. Potrzeby kształcenia i wychowania osób dorosłych. Instytucjonalizacja ba-
dań andragogicznych. Ośrodki badań andragogicznych – stopień instytucjonali-
zacji. Kierunki refleksji i badań andragogicznych. Zagadnienia metodologii badań 
andragogicznych. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Program wspólno-
ty europejskiej Socrates – Grundtvig. Podstawy edukacji dorosłych. Cechy współ-
czesnej edukacji dorosłych. Prawne podstawy kształcenia dorosłych. Model mo-
tywacji edukacyjnej ludzi dorosłych. Konstruowanie systemu edukacji dorosłych. 
Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. 
Szkolnictwo dla dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trze-
ciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. Edukacja na odległość. Problemy 
andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem starzenia się. 
Funkcjonowanie osób dorosłych niepełnosprawnych. Kryzysy w sytuacji umierania 
i śmierci. Pomoc andragogiczna w przezwyciężaniu kryzysów życiowych. Problemy 
andragogiki pracy. Struktura standardów kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie 
w formie telepracy. Edukacyjna strategia przeciwdziałania bezrobociu. Przygo-
towanie do pracy i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracownicy oświaty 
dorosłych. Najnowsze tendencje rozwoju andragogiki. 
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Będąc konsekwentną w ujawnianiu swego stosunku do KRK, skonstruowała 
odpowiednie zapisy „efektów kształcenia” w następującej postaci: NP2_W05 Stu-
dent ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji 
pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę. NP2_W06 Ma pogłębio-
na wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biolo-
gicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. NP2_W10 Ma uporządkowaną 
wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wycho-
wawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, terapeutycznych, pogłębioną 
w wybranych zakresach. NP2_W19 Ma wiedzę na temat projektowania ścieżki 
własnego rozwoju i awansu zawodowego. NP2_U08 Potrafi sprawnie posługi-
wać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych 
działań praktycznych. NP2_U10 Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej 
działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i meto-
dy pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych. 
NP2_U12 Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne 
cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole. NP2_K03 Docenia znaczenie 
nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowa-
nej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga. NP2_K07 Jest 
wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy 
z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz 
do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania 
pedagogiczne. NP2_K11 Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na 
tematy etyczne i przestrzeganie zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyj-
nego praktyka.

Oczywiście – podejrzewając ową osobę o określone intencje umieszczenia 
takiego zapisu i opisu tego przedmiotu w KRK – zadawanie konkretnego pytania 
o możliwości kompetentnego przedstawienia w 15 godzinach tak szeroko zakro-
jonego wachlarza problematyki andragogicznej byłoby niestosowne. 

W świetle niezadowalającej oceny zarówno przedstawionych wyżej sposo-
bów realizowania tego przedmiotu, jak również czwartej zaproponowanej przez 
osobę dokonującą cytowanego wyżej wpisu do USOS-sa, pojawiła mi się kolejna 
pokusa, aby oświatę dorosłych analizować wyłącznie w naszym kraju i to w per-
spektywie historycznej. A zatem, aby pokazać rozwój form edukacji dorosłych, 
jego ideologiczne i polityczne uwarunkowania, z szacunkiem pochylając się nad 
najbardziej zasłużonymi organizacjami i osobami organizującymi oświatę doro-
słych w poszczególnych okresach historycznych i oczywiście w poszczególnych 
regionach naszego kraju. Taka realizacja przedmiotu ma tę zaletę, że uświadamia 
studentom fakt, iż w dziedzinie edukacji dorosłych byliśmy w niektórych przy-
padkach koryfeuszami, inspiratorami rozwiązań praktycznych, które były pozy-
tywnie oceniane przez naszych sąsiadów, a nawet stanowiły dla nich inspirację 
do ulepszeń organizacyjnych i merytorycznych. Oczywiście gros czasu trzeba 
by poświęcić na przedstawienie aktualnej sytuacji edukacji dorosłych w naszym 
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kraju, pokazując z jednej strony zmiany, jakie zaszły w tej dziedzinie działalności 
społecznej w ostatnich latach, a z drugiej dokonać pogłębionej i krytycznej ana-
lizy stanu edukacji dorosłych z punktu widzenia szans i zagrożeń tejże edukacji 
w wymiarze społecznym i indywidualnym. Celem takiego sposobu realizacji tego 
przedmiotu byłoby jednocześnie uwrażliwienie i stymulowanie młodych ludzi, 
którzy w niedługim okresie wejdą w życie społeczne, do sensownego postrzegania 
oświaty dorosłych i ewentualnie włączenia się w budowę programu jej moderni-
zacji. 

Owa perspektywa historyczna pojawia się w zapisach w USOS-ie, ale nie jako 
jedyna. Łączy się ją bądź z zagadnieniami andragogiki, bądź oświaty dorosłych, 
bądź ze wszystkimi razem, jak na przykład w takim opisie: Treści programowe: 
Andragogika jako nauka o edukacji dorosłych (geneza, powstanie i ewolucja na-
zewnictwa, prekursorzy); Dzieje oświaty dorosłych w Polsce; Andragogika i jej 
związki interdyscyplinarne (przedmiot, zadania, działy, terminologia andrago-
giczna, współdziałanie andragogiki z innymi naukami); Współczesny nauczyciel 
andragog (przemiany modelu i funkcji nauczyciela dorosłych (oświatowca) we 
współczesnej rzeczywistości, miejsce, rola i zadania nauczyciela andragoga w eu-
ropejskiej edukacji regionalnej społeczeństwa wielokulturowego); System kształ-
cenia dorosłych z wykorzystaniem mediów masowych; Edukacja i integracja spo-
łeczno-zawodowa osób dorosłych niepełnosprawnych; Edukacja ludzi starszych.

Jednakże te wszystkie sposoby realizacji przedmiotu „andragogika”, oprócz 
sygnalizowanego na początku tej wypowiedzi, są swego rodzaju oszustwem stu-
dentów, ponieważ nie charakteryzują nauki o edukacji dorosłych, lecz przedsta-
wiają praktykę edukacyjną i jej realizację w postaci rozmaitych form i metod pracy 
z dorosłymi. 

Zatem pojawia się myśl kolejna, aby dokonując przedstawienia rozwoju 
oświaty dorosłych jednocześnie pokazywać, jak rodziła się refleksja naukowa nad 
tymi działaniami praktycznymi. Kuszące jest bowiem zadanie, aby pokazywać jak 
postępujący wzrost liczby uczących się dorosłych wymuszał próbę odpowiedzi na 
pytanie czy i w jakim stopniu uczniowie dorośli różnią się od uczniów młodocia-
nych? A jeżeli tak, to jakie konsekwencje dydaktyczne w kształceniu dorosłych 
pociąga to za sobą? Podobne pytania pojawiają się w przypadku nauczyciela do-
rosłych: kto taką funkcję pełni? (może pełnić?) czy każdy nauczyciel może być 
nauczycielem andragogiem? Zrodziła się więc myśl, aby ową refleksję pokazać 
poprzez analizę dokonań teoretycznych naszych polskich andragogów w okresie 
powojennym. Ale stanąłem przed problemem kryterium wyboru poszczególnych 
badaczy. Pierwszą myślą było, aby omawiać osiągnięcia poszczególnych uczonych 
w kolejności alfabetycznej i tu już na początku poniosłem klęskę, bowiem na 
literę „A” musiałbym wszystkie godziny przeznaczone na ten przedmiot poświę-
cić na analizę znakomitych i licznych prac andragogicznych profesora Tadeusza 
Aleksandra, pomijając uczonych, których nazwiska zaczynają się na inne litery 
alfabetu. Musiałbym więc pominąć na przykład „B” – jak Bednarczyk, „C” – jak 
Czerniawska, „D” – jak Dubas, „F” – jak Frąckowiak (Anna), „H” – jak Harwas, 
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Horyń, „J” – jak Jankowski, Jurgiel „K” – jak Kaczor, Kargul, Kurantowicz,  
„M” – jak Malewski, Marczuk, Matulka, Maziarz, „N” – jak Nowak (Jadwiga), 
„O” – jak Ostrowski”, „P” – jak Pachociński, Półturzycki, Przybylska, „R” – jak 
Radlińska, „S” – jak Sapia-Drewniak, Saran, Semków, Siemieński, Skibińska, 
Skrzypczak, Solarczyk-Ambrozik, Solarczyk-Szwec, Stochmiałek, Stopińska-
-Pająk, Szarota, „T” – jak Turos, „U” – jak Urbańczyk, Uziębło, „W” – jak Wa-
chowski, Wesołowska, Wojciechowski, Wroczyński, Wujek... 

Po odrzuceniu kryterium alfabetycznego pojawiła się pokusa kolejna, aby 
pokazywać rozwój oświaty dorosłych oraz jednocześnie narodziny i rozwój myśli 
andragogicznej. Można by przy takim podejściu pokazywać sposób myślenia an-
dragogów próbujących tworzyć nową dziedzinę nauki, usiłować zidentyfikować 
ich założenia, jakie przyjmowali przy określaniu jej przedmiotu oraz – w kon-
sekwencji – pokazać wytwór ich spekulacji intelektualnej. W ten oto sposób 
można wprowadzać studentów w proces teoretycznego myślenia, pokazać im jak 
uogólniona praktyka może stać się przesłanką do budowy teorii. Takie podejście 
do przedstawiania andragogiki jako dyscypliny, która – jak twierdzą niektórzy 
– w zasadzie ma w dalszym ciągu status naukowy in statu nascendi, jest o tyle 
interesujące, że można pokazywać drogi tworzenia dyscyplin naukowych i w ten 
sposób przyczyniać się do rozwoju intelektualnego studentów, nie zaniedbując 
przy tym zdobywania przez nich wiedzy o rzeczywistości praktycznej w zakresie 
edukacji dorosłych. 

Jest to interesujący sposób realizacji andragogiki – ambitny i nierealny ze 
względu na wymiar godzin przeznaczonych na ten przedmiot. Nie dziwię się więc, 
że i takiego sposobu prowadzenia zajęć z andragogiki nie spotkałem.

A zatem czas na końcowe refleksje. Otóż przegląd tych zapisów treści „an-
dragogiki” w USOS-ach w sumie nasunął mi pozytywny obraz. Po pierwsze jest 
to obraz bardzo zróżnicowany. Na szczęście nie udało się urzędnikom narzucić 
środowisku andragogów ani jednolitej koncepcji treści programowych tego przed-
miotu, ani proponowanego „języka” opisów tak zwanych „efektów kształcenia”. 
Niemal każdy z nauczycieli akademickich realizuje własną wizję zajęć. Po drugie  
listy lektur, które są zalecane do studiowania, są na ogół obszerne – od kilku nawet 
do ponad dwudziestu i w moim przekonaniu w większości przypadków jest to 
dobór trafny, uwzględniający prace czołowych polskich andragogów. Po trzecie 
z tych wszystkich zapisów wyłania się obraz kompetentnie przygotowanych na-
uczycieli akademickich do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu. Odnotowałem 
tylko jeden przypadek osoby, która do przedmiotu „andragogika” zaproponowała 
tylko trzy lektury, w tym tylko jedną książkę napisaną przez andragoga. 
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University teachers’ coping with the National Qualifications Framework  
requirements in teaching andragogy courses

Key words: andragogy, adult education, educational institutions and facilities, post-
-war Polish adult educators, USOS* records. 

Summary: In the article I discuss the challenges I have faced while teaching 
andragogy courses at the university level over the last two decades. I believe that 
similar problems, dilemmas and temptations related to the coursework content 
and instruction modes are now being experienced also by other adult education 
professionals – university teachers. My position was formed by a study of several 
andragogy course descriptions from the USOS databases of various universities. The 
course descriptions imply that many of my colleagues – lecturers in andragogy – find 
it difficult not only to teach the subject but also to adequately describe it according 
to the National Qualifications Framework terms.

* USOS stands for Uniwersytecki System Obsługi Studiów (University System for Studies Mana-
gement) – a comprehensive software system for arranging, monitoring and recording all aspects of 
studying and teaching processes used by multiple HEIs across Poland. 
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