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W stęp

Zmiany zachodzące w życiu społecznym i codziennych doświadczeniach 
ludzi dorosłych, kształtowanie się społeczeństwa ponowoczesnego, w którym 
zburzony został ład i porządek, będący -  jak pisał w monografii Ponowo- 
czesność jako źródło cierpień (Warszawa 2000, s. 7) Zygmunt Bauman -  „chlu
bą nowoczesności i kamieniem węgielnym wszystkich pozostałych jej zdo
byczy”, sprawiają, że wielu dorosłych ma poczucie zagubienia, bezradności 
wobec wyzwań, jakie przynosi XXI wiek. Z. Bauman stwierdza, że: „Ludzie 
ponowocześni stracili dozę bezpieczeństwa w zamian za przyrost szansy czy 
nadziei szczęśliwości” (s. 9). Jednakże osiąganie owej szczęśliwości m a cha
rakter epizodyczny, nie jest pewne, a nawet nie chodzi już o szczęśliwość, ale 
po prostu o utrzymanie się przy życiu. Współczesny nam świat charakteryzuje 
nerwowość i niepewność. Niepewność nowego rodzaju, wynikająca głównie 
z nieprzewidywalności dalszego rozwoju społecznego, uniemożliwiająca re
alizację własnych planów życiowych, prowadząca do tożsamości ciągle na 
nowo budowanej, t o ż s a m o ś c i  p a l i m p s e s t o w e j .  Przyszłość, której 
nie można przewidzieć, powoduje, że żyjemy dzisiaj w stanie „wszechprzenik- 
liwego lęku” . Nadzieją współczesnego człowieka, dramatycznie szukającego 
swej drogi w niepewności i do niepewności, może być permanentne uczest
niczenie w edukacji. H.G. Wells stwierdził, iż epoka współczesna jest wyści
giem między wychowaniem a katastrofą. Udział w tym wyścigu stanowi wyz
wanie dla nas wszystkich. Edukacyjny styl życia staje się zatem koniecznością 
człowieka, i to -  jak wielu uczonych podkreśla -  koniecznością egzystencjalną. 
B. Suchodolski wyraził to w haśle „być, aby się uczyć”.



6 Wstęp

Prezentowany numer „Chowanny” dotyczy problemów edukacji doros
łych, które w kontekście wspomnianych zjawisk charakterystycznych dla 
naszych czasów wymagają nowych analiz i refleksji. Zamierzeniem moim było 
podjęcie namysłu oraz dyskusji nad problemami edukacji dorosłych i andra- 
gogiki jako nauki. Wymiana poglądów w tym zakresie, oparta na własnych 
doświadczeniach badawczych Autorów i Autorek, jest próbą ukazania pro
blemów andragogicznych, obecnych zarówno w refleksji teoretycznej, jak 
i w działalności praktycznej niemalże od początków edukacji dorosłych, po
wracających jako kolejna fala i wymagających nowych rozwiązań i ponow
nych ujęć adekwatnych do wyzwań, wobec których stają dorośli i edukacja 
dorosłych.

W tomie zebrano artykuły dotyczące trzech głównych tematów: edukacji 
ustawicznej, różnych obszarów edukacji dorosłych oraz aksjologicznych pro
blemów edukacji dorosłych. Tematyka ta została podjęta przez wybitnych 
uczonych, badaczy, pedagogów i andragogów, reprezentujących kilkanaście 
ośrodków akademickich w kraju oraz ośrodek w Czechach. Autorzy rozwa
żań ukazują złożone uwarunkowania edukacji dorosłych, jej konteksty kul
turowe, społeczne, dylematy roli i funkcji edukacji dorosłych w ponowoczes- 
nym świecie.
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