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EDUKACJA DOROSŁYCH  
W KONTEKŚCIE POTRZEB GLOBALNEGO  

I WIELOKULTUROWEGO SPOŁECZEŃSTWA

WSTĘP 

Ostatnie dziesięciolecia charakteryzują się wielkim przyspieszeniem cywiliza-
cyjnym. Nie wystarcza już tradycyjna zdolność adaptacyjna społeczeństwa do 

zmieniających się sytuacji społecznych, gospodarczych i technicznych. Trzeba podjąć 
zamierzone oddziaływania edukacyjne, skierowane szczególnie do ludzi dorosłych, 
którzy nie nadążają za zachodzącymi zmianami. Celem opracowania jest uświa-
domienie problemu globalizacji jako scalania rynków, kapitału. a także nowej idei  
i mechanizmów funkcjonowania współpracy z uwzględnieniem wielokulturowości. 
W tym kontekście ukazuję strategię rozwoju edukacji ze wskazaniem roli nauczyciela.

Życie współczesnego człowieka toczy się w różnych kontekstach społecznych  
i kulturowych, które ulegają modernizacji. Spowodowane jest to różnymi zjawiskami 
i problemami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi. Chcąc żyć 
w dzisiejszym społeczeństwie, należy postrzegać i analizować te zjawiska, poznawać 
przyczyny ich powstania, uczyć się adaptacji do zastanej sytuacji, współżyć wśród 
otaczającej nas różnorodności kultur i gwałtownych zmian społecznych, doskonalić 
sposoby pokojowych alternatywnych rozwiązań. 

Życie i myślenie każdego współczesnego człowieka musi być zatem tak nakierowa-
ne, aby widział w nich sens swej człowieczej egzystencji i działania. Wokół niego i dla 
niego dokonują się przeobrażenia ekonomiczne, społeczne, naukowe i edukacyjne. 
Jest on czynnikiem determinującym o potencjale innowacyjnym każdego społeczeń-
stwa oraz zajmuje centralną pozycję w kształtowaniu i przekazywaniu wiedzy. 

W dobie globalizacji i wielokulturowości podstawą funkcjonowania społeczeń-
stwa jest sprawna gospodarka oparta na wiedzy i jej społeczeństwie. Istnieje zatem 
potrzeba upowszechniania nowych podstawowych umiejętności i postaw, zapewnie-
nia znacznie szerszego dostępu do edukacji, w tym także promowania kształcenia 
ustawicznego dorosłych jako procesu zapewnienia mobilności kontynuowania nauki, 
dopełniania wykształcenia po ukończeniu szkoły, uzupełniania, odnawiania, ułatwia-
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nia, rozumienia problemów narodu i świata niezależnie od zajmowanych stanowisk 
i zakresu odpowiedzialności, umożliwianie wszystkim obywatelom uczestnictwa  
w dorobku cywilizacji i w jego wzbogacaniu (Wiatrowski, 2003).

Podobnie m.in. globalizacja to proces tworzenia wspólnego społeczeństwa, wielo-
ści powiązań, zależności, wzajemnych oddziaływań gospodarczych, ekonomicznych, 
edukacyjnych itp. (Gnitecki, 2003). Z kolei współczesna wielokulturowość jest rów-
nież wielozakresowa. Można ją ujmować w kontekście zasiedziałości i migracji, oży-
wienia ruchów etnicznych, narodowościowych, a także powstawania nowych państw, 
w których dokonują się procesy demokratyzacji (Nikitorowicz, 2003).

PROCES GLOBALIZACJI I WIELOKULTUROWOŚCI  
W OBSZARZE EDUKACJI DOROSŁYCH

W procesie globalizacji i wielokulturowości, oprócz inwestycji materialnych, za-
sadnicze znaczenie odgrywa edukacja. Należy zatem zwiększać jakość i skuteczność 
kształcenia w szkołach, uczelniach, także w placówkach edukacji dorosłych, kształce-
nia zawodowego, doskonaląc i reformując cały system edukacyjny w państwach Unii 
Europejskiej (Aleksander, 2010).

W humanistycznym dyskursie globalizacja pojawiła się dopiero w drugiej połowie 
XX wieku. Stało się tak za sprawą aktywności kulturowej człowieka. Stąd tylko krok 
do socjologicznej interpretacji tego zjawiska oraz edukacyjnych i wychowawczych 
konsekwencji zaistnienia globalizacji w świadomości człowieka. 

Zjawisko i konsekwencje globalizacji i zarazem wielokulturowości docierają także 
do edukacji dorosłych, zarówno w warstwie teoretycznej, jak również w obszarze 
praktyki kształcenia. Wiele argumentów przemawia za tym, aby przedstawiciele my-
śli pedagogicznej zainteresowali się głębiej implikacjami procesów globalizacji, które 
wywierają przemożny wpływ na edukację dorosłych. Muszą oni postawić sobie py-
tania, jakie konsekwencje przyniesie globalizacja dla celów wychowania i nauczania, 
dla systemu aksjologii wychowawczej, dla stanowiska celów życiowych i wzorów oso-
bowych, bez których nie może być skutecznej edukacji, także dorosłych. Oznacza to, 
że musimy odpowiedzieć sobie na pytania, co rozumiemy pod pojęciem globalizacji 
na gruncie teorii i praktyki kształcenia, co ona oznacza dla funkcji społecznych wy-
chowania, jakie stawia zadania, także na gruncie andragogiki. Wreszcie należy zadać 
pytanie o istotę etycznej wolności, tolerancji czy podmiotowości w ideologii globa-
lizmu. Czy w tej ideologii ma sens tolerancja jako najważniejsza kategoria etyczna 
zróżnicowanego i podzielonego świata. 

Globalizacja i Unia Europejska wyznaczają wspólne kierunki myślenia o człowie-
ku współczesnym. W zglobalizowanym i wielokulturowym świecie liczy się nie tylko 
kapitał rzeczowy, produkcyjny i finansowy, ale także, a może przede wszystkim, kapi-
tał ludzki. W katalogu cech decydujących o jego jakości powinny się znaleźć takie ce-
chy, jak: pracowitość, pomysłowość, innowacyjność, nowoczesność, mobilność idei  
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i wiedzy, empatia, solidarność, odpowiedzialność i przedsiębiorczość. Ich rozwój wy-
maga pokonania barier psychologicznych, edukacyjnych, aż po instytucjonalne. Do 
wykształcenia tych cech człowieka, który radziłby sobie na różnych polach działania, 
w odmiennych sferach życia społecznego powinna zmierzać w kierunku preferencji 
indywidualnego wysiłku jednostki, jej kreatywności, innowacyjności, samorozwoju  
i autokreacji, a więc cech, które są podstawowe w procesie uczenia się przez całe życie 
(Lewowicki, 2006).

W pedagogicznej refleksji w chwili obecnej mało mówi się o globalizacji i wyni-
kających z niej problemach międzyludzkich i edukacyjnych. Przy głębszej analizie 
okazuje się jednak, że problemów tych nie można przeoczyć czy lekceważyć, po-
przez ich sprowadzanie wyłącznie do wymiaru politycznego i ekonomicznego. Glo-
balizacja wymaga, ze względu na międzynarodową presję, także określonych reform  
i doskonalenia systemu edukacji. Globalizacja nie jest bowiem tylko procesem go-
spodarczym i ekonomicznym, lecz dotyczy także zagadnień społecznych i kulturo-
wych. Wynikająca stąd dynamika pociąga za sobą skutki społeczne, które nie mogą 
być obojętne dla wychowania i edukacji. Chodzi tu także o konfrontacje z tradycją, 
aby znaleźć przyczyny dystansu wobec globalizacji i wynikające stąd zadania do dys-
kursu pedagogicznego.

Rodzące się na tle procesów globalizacyjnych wielokulturowość i międzykulturo-
wość to aktualnie popularne procesy konieczne do podejmowania w teorii i praktyce 
edukacyjnej. Wielokulturowość społeczeństw może przyjmować różne postacie: har-
monijnej współpracy, postaci statycznej, gdzie jakiekolwiek relacje mają miejsce rzad-
ko i odbywają się na zasadzie przypadku, bądź gdzie na plan pierwszy wysuwają się 
antagonizmy, dyskryminacje, a nawet głębokie konflikty religijne i międzynarodowe. 

W różnych sytuacjach spotykamy się coraz częściej z odmiennymi stylami życia, 
zwyczajami i tradycjami. Postępująca demokracja i globalizacja umożliwia upublicz-
nienie różnorodnych wartości i tożsamości kulturowych. Musimy być coraz bardziej 
otwarci na przedstawicieli innych kultur, a jednocześnie świadomi własnych ograni-
czeń. Zdobywając umiejętność reagowania na zjawiska obcości, możemy podejmo-
wać wyzwania, jakie niesie ze sobą wielokulturowość. 

Kryzys dobrych obyczajów dosięga różnych dziedzin naszego życia. Szczególnie 
widoczny jest w mediach. Nie wiadomo, czy rozpatrywać go w kategoriach kultury 
politycznej, czy nieuczciwości ludzkiej i załamania współżycia społecznego. Nieszczę-
ściem jest, że nie można obwieścić rychłego jego końca.  

Oczywiście ten ból przemian, rozwoju czy dojrzewania różnych społeczeństw jest 
odczuwalny w całej Europie. Nie można traktować go jako kwestii wyłącznie czysto 
ekonomicznej. Europa musi być czymś więcej, musi znaleźć swoją tożsamość kultu-
rową. Europejski model życia, który w sposób wyjątkowy łączy gospodarkę wolne-
go rynku z socjalnym bezpieczeństwem i efektywną ochroną środowiska, wspierany 
przemyślaną i wiarygodną powszechną edukacją europejską musi stanowić bezcenną 
wartość, którą należy zachować i chronić. Nasilająca się w ostatnich latach liberalna, 
anarchistyczna ideologia, której szczególna erupcja miała miejsce w Europie zachod-
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niej, nie przestaje istnieć. Hasła w rodzaju „Precz ze wszystkim, co nas ogranicza”, 
a więc z religią, cnotami, ascezą, wartościami chrześcijańskimi itd., ciągle wracają. 
Kryją się za tym siły arogancji i nienawiści do chrześcijaństwa.

Religia odgrywała i odgrywa w każdej kulturze zasadniczą rolę. Człowiek, który 
nie zetknął się z kulturą, moralnością i filozofią chrześcijańską, nie będzie w stanie 
zrozumieć procesów historycznych ani współcześnie zachodzących w Europie (Wiel-
gus, 2006). Dotyczy to powszechnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Prawda 
stwarza bowiem właściwą atmosferę godnego życia i przywraca nadzieję na poprawę 
skażonych stosunków społecznych, umacnia wszelkie inicjatywy zmierzające do bu-
dowania jedności kontynentu europejskiego. 

Wychowanie i edukacja społeczeństwa w dobie globalizacji i wielokulturowości 
winny więc także zmierzać w kierunku wypracowania takich metod jej intelektual-
nego formowania i kształcenia, które pozwoliłyby dać mu pełną wizję rzeczywistości, 
uwzgledniającą zarówno najlepszą współczesną wiedzę naukową, jak również tran-
scendentny wymiar całej rzeczywistości i człowieka. 

Wielokulturowość opiera się na zaakceptowaniu obecności innych kultur. 
Umiejętność współżycia i zmiany stereotypów staje się zaś domeną kontaktów  
i międzykulturowości. Oznacza relacje wzajemnego szacunku i nie zagraża tożsamości 
kulturowej. Kreuje wymianę kulturową, kształtując postawy otwarte do budowania 
społeczeństwa solidarności. 

Międzykulturowa edukacja szczególnie w dobie globalizacji wymaga takiego kie-
rowania procesami uczenia się, aby jej uczestnicy nabywali umiejętności taktowne-
go i opartego na kooperacji wspólnego obcowania. Teoretyczne koncepcje edukacji 
międzykulturowej całego społeczeństwa powinny skupiać się na takich pojęciach, 
jak: prawa człowieka, tolerancja, wolność, dyskryminacja, równorzędność kultur, so-
lidarność, wzajemne wzbogacanie się, empatia i dialog. 

Międzykulturowe uczenie się należy zatem traktować jako długofalowy, wielo-
stronny proces zdobywania doświadczeń jednostek i społeczeństw reprezentujących 
różne grupy kulturowe i wiekowe. Uczenie to powinno zmierzać do stworzenia okre-
ślonej jakości życia w wielokulturowym społeczeństwie cechującym się: 

• równoprawnym współżyciem;
• jednakowymi szansami dla wszystkich w obszarach życia codziennego;
• wzajemnym wzbogacaniem się różnych grup kulturowych.

Wraz z dynamicznymi zmianami związanymi z procesem globalizacji konieczne 
jest nabycie międzykulturowych koncepcji, a ich długotrwałe zachowanie i utrwa-
lanie staje się wręcz nieograniczone czasowo. W związku z tym wzrasta dziś także 
znaczenie projektów międzykulturowych uczenia się wśród dorosłych. 
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NAUCZYCIEL WOBEC PROBLEMÓW GLOBALNYCH   
W KONTEKŚCIE KONCEPCJI  

EDUKACJI USTAWICZNEJ DOROSŁYCH

Idea edukacji ustawicznej dorosłych nie jest ani nowa, ani oryginalna. Ma prekur-
sorów i przedstawicieli w innych epokach. Na przykład Platon stawiał problem ko-
nieczności związku między kształceniem i społeczeństwem, między filozofią i polity-
ką, podając za wzór „społeczeństwo wychowujące”. J.J. Rousseau i inni filozofowie 
Oświecenia stworzyli interesujące i płodne teorie zasługujące na przestudiowanie. 
Jednak na przestrzeni wieków idea edukacji ustawicznej, rozumianej globalnie bądź 
integralnie, była przyjmowana tylko przez nielicznych filozofów. W naszych czasach 
pod wpływem postępu naukowo-technicznego stała się konkretnym wymogiem spo-
łecznym i psychologicznym. Idea ta stanowi nie tylko pewien ideał i potrzebę, lecz 
staje się rzeczywistością społeczną. 

W niektórych krajach idea edukacji ustawicznej staje się jedną z zasad ukierunko-
wujących reformę kształcenia. Idea ta, przyjmowana jako reguła, nasuwa rzeczywiste 
problemy i trudności w momencie jej wdrażania. Wprowadzając ją, trzeba bowiem 
brać pod uwagę tradycje kulturalne, perspektywy społeczno-ekonomiczne, warunki 
demograficzne, poziom pedagogiczny środowiska itp. (Nyczkało, 2017).

Idea ciągłości kształcenia jest akceptowana prawie jednogłośnie i zaczyna być 
koncepcją obiegową, ale przyznawanie tej stosunkowo nowej kategorii pedagogicz-
nej znaczenia są bardzo zróżnicowane i często jednostronne. Pewne niedomówienia  
i niejasności idei edukacji ustawicznej nie umniejszają jej znaczenia jako zasady orga-
nizacyjnej. Jest ona zdolna ukierunkować i wzbogacić w sposób dostatecznie głęboki 
i skuteczny reformę edukacji. 

Istotę kształcenia ustawicznego najpełniej wyraża obecnie pogląd mówiący, że 
obejmuje ono całe życie człowieka i służy jego rozwojowi. Stanowi to także naczelną 
zasadę określającą kierunek współczesnych reform oświatowych dotyczących szkol-
nictwa podstawowego, średniego i wyższego, a także doskonalenia zawodowego pra-
cujących, oświaty dorosłych, kształcenia równoległego. Głównym zadaniem edukacji 
ustawicznej jest w tym ujęciu wychowanie nowego typu człowieka, charakteryzują-
cego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury; chodzi o takiego 
człowieka, który potrafi doskonalić siebie, zmieniać warunki życia i ulepszać je dla 
dobra społeczeństwa. Takie rozumienie kształcenia ustawicznego zostało przyjęte 
przez UNESCO (Fend, 2009).

W nowocześnie rozumianym systemie edukacji ustawicznej edukacja dorosłych 
zajmuje specjalne miejsce. Jest ważną częścią tego systemu i obejmuje wszelkie dzia-
łania oświatowe i wychowawcze stosowane i pożądane wobec ludzi dorosłych. Usta-
wiczność w oświacie dorosłych oznacza integrację wszelkich odziaływań wychowaw-
czych, formalnych i nieformalnych, kształcenia programowego i samokształcenia. 
Wyraża dążenie do rozwoju i pielęgnacji osobowości człowieka. 
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Ostatnie dziesięciolecia XX i XXI wieku charakteryzują się wielkim przyspie-
szeniem cywilizacyjnym. Nie wystarcza już tradycyjna zdolność adaptacyjna 
społeczeństwa do zmieniających się sytuacji społecznych, gospodarczych i tech-
nicznych. Trzeba podjąć zamierzone oddziaływania edukacyjne skierowane do 
społeczeństwa dorosłego. 

Polska została poddana działaniu trzech wielkich procesów, a mianowicie: 
• transformacji systemowej, to jest przechodzenia do gospodarki rynkowej  

i społeczeństwa otwartego;
• integracji europejskiej;
• globalizacji jako scalania rynków kapitału, pracy, nowej idei i mechanizmów 

współpracy i rywalizacji państw (Banach, 2012).
W wypowiedziach wielu specjalistów w zakresie globalizacji zazwyczaj pojawiają 

się sformułowania: globalizacja jest procesem nieuchronnym, któremu towarzyszyć 
musi narastanie społecznego rozwarstwienia, proces ten niesie szereg zagrożeń dla 
słabszych społeczności. 

Rola edukacji do wdrożenia globalizacji poprawnej, tj. integrującej, jest olbrzy-
mia i powinna objąć nie tylko młodzież szkolną, ale całe społeczeństwo w odpo-
wiednim zakresie dla poszczególnych grup zawodowych. Proces ten musi organi-
zować, prowadzić lub wspierać dobrze przygotowana merytorycznie i metodycznie 
kadra nauczycieli. 

Jak przygotować do życia i pracy w świecie globalizacji dzieci, młodzież i doro-
słych, żeby w nim uczestniczyć rozumnie, poprawiać środowisko i nie dopuszczać do 
dalszej dewastacji? Można odnieść się do dwóch międzynarodowych, ciągle aktual-
nych, raportów edukacyjnych, które wskazują na edukację jako na wartość samoistną 
i zarazem instrument zmiany społecznej oraz nieustającego uczenia się rozumienia 
świata, działania w nim i kierowania sobą. Odpowiedzią na wyzwania i przemia-
ny cywilizacyjne jest – zdaniem autorów Białej Księgi Kształcenia i Doskonalenia – 
realizacja dwóch głównych celów kształcenia. Pierwszy to zdobycie przez każdego 
człowieka kultury ogólnej. Drugim natomiast celem jest odpowiedni poziom roz-
woju przydatności do zatrudnienia i zdolności do aktywności ekonomicznej (Biała  
Księga…, 1997).

Dokumentem akcentującym samodoskonalenie uczących się ludzi jest Raport dla 
UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku. W ujęciu 
tego dokumentu edukacja, aby spełnić swoją misję, powinna organizować się wokół 
czterech aspektów kształcenia: 1) uczyć się, aby wiedzieć; 2) uczyć się, aby działać;  
3) uczyć się, aby żyć wspólnie; 4) uczyć się, aby być. Wszystkie tak określone filary 
rozpatrywane są jako aktywność własna uczącego się podmiotu; są one filarami wie-
dzy człowieka (Delors, 1998).

Zdaniem Komisji Europejskiej edukacja jest czymś więcej niż jedynie czynnikiem 
dającym szanse na zatrudnienie. Przygotowując się do pracy zawodowej, przyczynia 
się do samorealizacji oraz kształtuje aktywną postawę obywatelską w demokratycz-
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nych społeczeństwach, w których szanuje się różnorodność kulturową i językową. 
Edukacja ta odgrywa również istotną rolę w tworzeniu społeczeństwa zintegrowa-
nego, zapobiegając dyskryminacji, marginalizacji, rasizmowi i ksenofobi, a także 
promując takie fundamentalne wartości wyznawane przez społeczeństwa europej-
skie, jak tolerancja i poszanowanie praw człowieka. W epoce wiedzy i globalizacji 
tworzenie wspólnego wewnętrznie i otwartego europejskiego obszaru edukacyjne-
go będzie miało także zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy i jej obywateli  
(Piątek, 2017).

Co jednak ma zrobić nauczyciel, który zderza się z wielością teorii pedagogicz-
nych. Jak ma odnaleźć się w świecie odczuwalnego chaosu, nieładu konkurujących 
między sobą orientacji, wstępnie nie eliminując żadnej z nich. Czy zrezygnuje on ze 
swoich dotychczasowych poglądów, opinii, wartości, czy podda je weryfikacji, czy też 
je zmodyfikuje. W jakiej mierze otworzy się na odmienność, a w jakim zakresie bę-
dzie poszukiwał podobieństw w tym, co jest obce, i obcości w tym, co jest mu bliskie.

,,Każdy nauczyciel powinien znać, rozumieć i porównywać występujące  
w naukach o wychowaniu zróżnicowania perspektyw poznawczych, które od-
mienne opisują istotę wychowania, wyjaśniają jego fenomen oraz określają swo-
istą dlań rolę pedagoga” (Śliwerski, 2004, s. 72). Winien uczynić z nich użytek, by 
ich perspektywa teoretyczna służyła edukowanym wychowankom.

Zwolennicy teorii pedagogiki uważają, że propozycja współczesnej andragogiki  
w dobie globalizacji i wielokulturowości winna obejmować wszystkie elementy jej 
struktury, czyli cele, treści, formy, metody, techniki i zasady, zarówno w procesach wy-
chowania, samokształcenia i samowychowania. Zgłaszają przy tym swoje uzasadnienia:

• proces edukacyjny stał się twórczy i innowacyjny, a nie jak dawniej, tylko 
formalny i technologiczny;

• widoczna jest zmiana społecznej i ustawicznej roli edukacji dorosłych, tak  
w sytuacji indywidualnej, jak również i w grupie społecznej;

• w zróżnicowanej ustawicznej edukacji dorosłych są odmienności znacznie 
większe niż między wychowaniem dzieci i człowieka dorosłego;

• podziały są sprawą przeszłości, obecnie trzeba tworzyć rzeczy wspólnie, co 
nie oznacza, że przeważać będzie tradycyjna pedagogika, potrzebna jest nowa 
teoria tworząca także nowe jakości.

W obszarze praktycznych rozwiązań będących odpowiedziami na pytania dotyczą-
ce stosunków między polityką a gospodarką oraz społecznych następstw globalizacji 
dla codziennego życia wskazuje się także na koncepcję pedagogiki transkulturowej 
i globalnego uczenia się. Pedagogika transkulturowa postrzegana jest jako szeroki 
dyskurs naukowy, przekazywanie kompetentnych informacji, krytyczne wyjaśnienia 
procesów globalizacyjnych i ich następstw, a dopiero w drugiej kolejności jako płasz-
czyzna praktycznego, specjalistycznego działania.

Aby odpowiedzieć na oczekiwania i możliwe tendencje w rozwoju edukacji doro-
słych w dobie globalizacji i wielokulturowości, należałoby mieć także dokładniejsze 
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dane na temat wymogów, jakie stawia przed nami wiek XXI. Jakie zmiany dotyczące 
rozwoju człowieka, społeczeństw i techniki nastąpią stopniowo – ewolucyjnie, ja-
kie zaś gwałtownie – rewolucyjnie, zmieniając istotnie nasze dzisiejsze oczekiwania 
i prognozy, być może na przekór sygnalizowanym trendom i tendencjom rozwoju 
(Parzęcki, 2017).

ZAKOŃCZENIE 

Analizując problemy edukacji dorosłych w dobie globalizacji i wielokulturowości  
w aspekcie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, należy zauważyć najważ-
niejsze potrzeby organizacyjne i innowacyjne. Ważna więc staje się tu analiza zmie-
niających się potrzeb i możliwości oraz zmian teoretycznych koncepcji i praktycznych 
rozwiązań w zakresie dydaktyki dorosłych z uwzględnieniem badań i międzynarodo-
wej współpracy andragogicznej, wśród których na plan pierwszy wysuwa się globa-
lizacja, transformacja, integracja i wielokulturowość, które są udziałem większości 
państw Europy.

Edukacja dorosłych w społeczeństwie i świecie powinna mieć zatem wysoką pozy-
cję jako czynnik pokoju, prawa, równości i porozumienia między narodami i ludźmi 
w interakcjach multikulturowych i intelektualnych, jako proces duchowego rozwoju 
ludzi, wyznacznik zmian i środek adaptacji do zmieniającej się egzystencji. Edukacja 
dorosłych zgodnie z rekomendacją UNESCO winna pomagać ludziom zrozumieć 
problemy współczesnej cywilizacji, życia codziennego i jego potrzeb. Jako taka winna 
być integralną częścią systemu ogólnej edukacji i przedmiotu praktyki oświatowej 
każdego państwa, nierozerwalnie związana ze skutkami finansowymi. Każdy czło-
wiek musi mieć prawo do udziału w edukacji dorosłych, a zadaniem rządu jest za-
pewnienie tego prawa. Na dzień dzisiejszy, przy nie najzdrowszej sytuacji społecznej, 
godzi się także przypomnieć, że od zarania dziejów wszystkie najważniejsze kultury 
szczególną troską i szacunkiem otaczały ludzi starszych. Wydawało by się, że żelazna 
reguła także w naszej cywilizacji jest klarowna dla wszystkich i że każdy rozumie 
konieczność jej respektowania. W końcu każdy z nas, jako senior, będzie chciał być 
godziwie traktowany.
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EDUKACJA DOROSŁYCH  
W KONSTELACJI POTRZEB GLOBALNEGO  

I WIELOKULTUROWEGO SPOŁECZEŃSTWA

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, globalne i wielokulturowe społeczeństwo, edukacja 
ustawiczna, nauczyciel, pedagogika
Streszczenie: Ostatnie dziesięciolecia charakteryzują się wielkim przyspieszeniem cywiliza-
cyjnym. Nie wystarcza już tradycyjna zdolność adaptacyjna społeczeństwa do zamieniających 
się sytuacji społecznych, gospodarczych i technicznych. W artykule wykazuję, że trzeba pod-
jąć zamierzone oddziaływania edukacyjne, skierowane szczególnie do ludzi dorosłych, którzy 
nie nadążają za zachodzącymi zmianami. Celem opracowania jest uświadomienie problemu 
globalizacji jako scalania rynków, kapitału, a także nowej idei i mechanizmów funkcjonowa-
nia współpracy z uwzględnieniem wielokulturowości. W tym kontekście ukazuję strategię 
rozwoju edukacji ze wskazaniem roli nauczyciela.  

ADULT EDUCATION IN THE CONSTELLATION  
OF GLOBAL AND MULTICULTURAL SOCIETY NEEDS

Keywords: adults’ education, global and multicultural society, continuous education, te-
acher, pedagogy
Abstract: The last decades are characterized by a great acceleration of civilization. A tradition-
al adaptability of the society to constantly changing social, economic and technical situations, 
are not yet sufficient. In this article, I am showing that it is necessary to undertake planned 
educational influences, directed particularly to adult people who do not follow up with those 
changes. The aim of this elaboration is to enlighten the problem of globalization as a market’s 
merge, the chapter of the new idea and mechanisms of cooperation functioning taking into 
account the multiculturalism, at the same time. In this context the development strategy of 
the education and showing the role the teacher is presented.
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