
 

 

WPROWADZENIE 

Społeczeństwo obywatelskie jest tematem interdyscyplinarnych debat, w które ak-

tywnie włącza się również edukacja dorosłych. Szczególnie aktualnym jest ten temat obec-

nie, w czasie, gdy wiele mówi się o słabości, kryzysie, czy wręcz upadku współczesnych 

demokracji. Na tym tle, rozważania dotyczące szeroko rozumianej edukacji są sprawą za-

sadniczej wagi. Edukacja obywatelska, jako złożony system oddziaływań, może bowiem 

przyczyniać się do wzrostu wskaźników pozytywnych zachowań obywatelskich, takich 

jak: zaangażowanie w sprawy wykraczające poza prywatne, zrozumienie zasad demokra-

cji, partycypacja społeczna i polityczna, czy dobroczynność, a te aspekty pozwalają na 

urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach.  

Przed edukacją obywatelską dorosłych rozumianą jako uczenie się aktywności oby-

watelskiej w społeczeństwie, pojawiają się następujące zadania: kształtowania postaw 

i umiejętności (uczenia się współpracy i tolerancji, artykułowania własnych interesów, 

działania na rzecz poprawy świadomości obywateli, zachęcanie do aktywności społecznej) 

oraz nabywania wiedzy w zakresie życia publicznego (zrozumienia sceny politycznej, ana-

lizy politycznych wydarzeń, zasad demokratycznego państwa). Jednocześnie w edukacji 

obywatelskiej zauważyć można wyraźne przesunięcie akcentu z kształcenia na uczenie się, 

które coraz częściej odnosi się do uczenia się w biegu życia, mającego miejsce poza insty-

tucjami edukacyjnymi.  

Bez wątpienia pojawiający się tutaj termin „obywatelskość” jest zmienną konstrukcją 

społeczną, zależną od warunków kulturowo-socjalnych, które charakteryzują jego specyfi-

kę. Tymczasem ludzie dzięki swojej obywatelskości sami tworzą świat, w którym żyją, 

biorą odpowiedzialność za dobro wspólne, a wszystko to przy zachowaniu indywidualnej 

wolności. Obywatelstwo, które stanowi treść działań edukacji obywatelskiej, jest tym ob-

szarem ludzkiego funkcjonowania, który wymaga ustawicznego aktualizowania wiedzy 

oraz zdobywania nowych kompetencji.  

Uważny obserwator życia społecznego nie będzie miał problemu z dostrzeżeniem, iż 

jakość obywatelskości w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Społeczeństwo obywatel-

skie nadal wymaga wszechstronnego  wsparcia w misji kształtowania solidarności i party-

cypacji, a taką podporą może być propozycja obywatelskiego kształcenia. Tak 

skorelowane działania niosą za sobą konieczność wypracowania modelu edukacji obywa-

telskiej w Polsce, a temu z pewnością posłużyć mogą rozważania zebrane w tej książce.  

Autorzy ukazują różne aspekty i konteksty obywatelskiej edukacji ludzi w wieku do-

rosłym. Monografia składa się z 4 części, podkreślających wieloaspektowość i rozległość 

myślenia o edukacji dorosłych.  
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Część I jest próbą nakreślenia specyfiki społeczeństwa obywatelskiego w krajach są-

siadujących z Polską. Zarówno Polska, Niemcy jak i Ukraina, chociaż w odmiennych wa-

runkach, musiały zmierzyć się z analogicznymi problemami wypracowując swe koncepcje 

edukacji obywatelskiej dorosłych. Wszystkie trzy kraje mają za sobą totalitarne doświad-

czenia w przeszłości. W związku z faktem, że w różnym czasie wkraczały na drogę budo-

wy demokracji, obecnie są w różnym stopniu w tym procesie zaawansowane.   

Centralną część monografii stanowi rozdział II, przedstawiający ważne wyzwania 

i kierunki przemian edukacji dorosłych. Punktem wyjścia jest traktowanie edukacji jako 

procesu społeczno-kulturowego, a równocześnie całożyciowego, w którym podkreślić war-

to angażowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych wszystkich grup wiekowych 

i warstw społecznych, począwszy od młodzieży, poprzez dorosłych, aż po seniorów. Zaś 

skuteczne uczenie się wymaga zaangażowania wielu podmiotów (organizacji pozarządo-

wych, mediów, instytucji edukacyjnych, władz lokalnych czy grup nieformalnych). 

W trzeciej części dotyczącej przestrzeni, w których ma miejsce edukacja obywatel-

ska dorosłych zwrócono uwagę na fakt, iż nieformalne kształcenie obywatelskie realizo-

wane jest w głównej mierze przez organizacje pozarządowe. Lektura  artykułów pozwala 

wyprowadzić wniosek, iż  z podobną sytuacją mamy do czynienia w prawie wszystkich 

demokracjach rozwijających się. W polskiej edukacji dorosłych wyraźnie brakuje praw-

nych warunków do prowadzenia edukacji obywatelskiej, nie gwarantuje się finansowania 

jej ze środków publicznych, nie określa standardów, trudno dopatrzyć się też realizacji 

zadań kształcenia obywatelskiego wśród ważnych instytucji państwa. Dokonując analizy 

przedmiotu materiału zgromadzonego w tej monografii, można dostrzec wyraźne rozpro-

szenie praktyk edukacyjnych w społeczeństwie.  

Część czwarta, traktuje o metodach i treściach, jakie pojawiają się w obszarze oby-

watelskiej edukacji dorosłych. Uczenie się jest nieodzownym elementem uczestnictwa 

w świecie praktyki. Dlatego też refleksja dotyczy tu praktycznych wymiarów nauczania 

i całożyciowego uczenia się, które podkreśla znaczenie proedukacyjnych postaw uczestni-

ków, ich refleksyjny krytycyzm i kreatywność. Dogłębna analiza pozwala dostrzec odej-

ście od dotychczasowych praktyk instrumentalnego ucznia się.  

Niniejsza monografia jest konfrontacją poglądów i teorii wskazujących, iż edukacja 

obywatelska dorosłych jest zagadnieniem ważnym, umożliwiającym zdobycie szeregu 

kompetencji, które odnoszą się do różnych wymiarów życia codziennego. Stan tej eduka-

cji, chociaż bardzo wartościowy, nie spełnia jeszcze społecznych oczekiwań. Intencją tej 

książki jest zwrócenie uwagi na możliwość wzbogacenia edukacji dorosłych, o nowe 

aspekty, kreowane w przestrzeni, o której bycie stanowi szybkość i trudno przewidywalna 

zmienność i która akcentuje znaczenie wartości związanych z kreowaniem społeczeństwa 

obywatelskiego w państwie demokratycznym. 

 

Dorota Gierszewski, Henryk A. Kretek 

  



Wprowadzenie 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9 

 

EINFÜHRUNG 

Zivilgesellschaft ist ein Thema der interdisziplinären Debatte, an denen die Erwach-

senenbildung beteiligt ist. Das Thema ist besonders in Zeiten aktuell, in denen viel über die 

Schwäche, Krise oder den Zusammenbruch der Demokratie gesprochen wird. Vor diesem 

Hintergrund sind die Betrachtungen zur Bildung im weiteren Sinne von größter Bedeutung. 

Politische Bildung als ein komplexes System kann positives bürgerliches Verhalten unter-

stützen wie bspw. das Engagement in demokratischen Angelegenheiten,  gesellschaftliche 

und politische Beteiligung oder Wohltätigkeit. Diese Aspekte unterstützen die Verwirkli-

chung der Idee der Zivilgesellschaft auf verschiedenen Ebenen. 

 Vor der politischen Erwachsenenbildung, die als Erlernen bürgerlicher Aktivität in 

der Gesellschaft betrachtet wird, stehen folgende Aufgaben: Schaffung bürgerlicher Ein-

stellungen und Kompetenzen (Lernen von Zusammenarbeit und Toleranz, Ausdruck eige-

ner Interessen, Aktivitäten zur Förderung des bürgerlichen Bewusstseins, Anspornen zur 

gesellschaftlichen Aktivität) sowie Erwerb von Wissen über das öffentliche Leben (Ver-

stehen der politischen Bühne, Analyse politischer Ereignisse und Grundsätze eines demo-

kratischen Staates). Parallel dazu kann man in der politischen Bildung eine deutliche 

Verschiebung der Akzente von der „Bildung“ hin zum „Lernen“ beobachten. Immer öfter 

bedeutet das „lebenslanges Lernen“ und findet außerhalb von Bildungsinstitutionen statt. 

Der hier verwendete Terminus "Bürgerlichkeit" stellt eine sich kontinuierlich verän-

dernde soziale Konstruktion dar, die von kulturellen und sozialen Bedingungen abhängig 

ist, die wiederum ihre Spezifität charakterisieren. Bürgerliche Menschen gestalten ihre 

Welt selbst. Sie übernehmen Verantwortung für das Gemeinwohl bei gleichzeitiger Be-

wahrung persönlicher Freiheiten. „Bürgerlich zu denken“, die den Inhalt der politische 

Bildung. Das ist ein Berich der eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung erfordert. 

Ein aufmerksamer Beobachter des gesellschaftlichen Lebens bemerkt, dass die Bür-

gerlichkeit noch nicht so ausgeprägt ist; die Zivilgesellschaft benötigt noch Unterstützung. 

Eine solche Stütze kann die politische Bildung schaffen. Das verlangt die Ausarbeitung 

eines Modells politischer Bildung in Polen. Dazu sollen die in diesem Buch enthaltenen 

Betrachtungen dienen.  

Die Autoren zeigen verschiedene Aspekte und Kontexte politischer Bildung von Er-

wachsenen. Der Sammelband besteht aus vier Teilen, die die Komplexität und Breite der 

Erwachsenenbildung betonen. 

Im ersten Teil wird versucht, die Spezifität der Zivilgesellschaft in den Nachbarlän-

dern Polens darzustellen. Unter unterschiedlichen Umständen  mussten sich Polen, 

Deutschland oder die Ukraine analogen Problemen stellen. Dafür haben sie eigene Kon-

zepte politischer Bildung von Erwachsenen ausgearbeitet. Alle drei Länder haben eine 

durch totalitäre Erfahrungen geprägte Vergangenheit. Weil der Demokratieaufbau zu ver-

schiedenen Zeitpunkten begonnen hat, befinden sie sich zur Zeit in verschiedenen Ent-

wicklungsphasen dieses Prozesses. 
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Der Kern dieses Sammelbandes ist der zweite Teil, in dem wesentliche Herausforde-

rungen und Richtungen des Wandels im Bereich Erwachsenenbildung gezeigt werden. Der 

Ausgangspunkt ist die Betrachtung der Bildung als sozio-kulturellen und gleichzeitig le-

benslangen Prozesses, in dem das Engagement und die Förderung gesellschaftlicher Initia-

tiven aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten, angefangen von Jugendlichen über 

Erwachsene bis hin zu Senioren betont wird. Das erfolgreiche Lernen erfordert das Enga-

gement vieler Träger (NGOs, Medien, Bildungsinstitute, kommunale Behörden bzw. in-

formelle Gruppen). 

Der dritte Teil wird den Bereichen gewidmet, in denen die politische Bildung von 

Erwachsenen stattfindet. Hier wird auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass hauptsäch-

lich NGOs informell politisch bilden. Die Lektüre der Artikel lässt schlussfolgern, dass wir 

es mit einer ähnlichen Situation in fast allen sich entwickelnden Demokratien zu tun haben. 

In der polnischen Erwachsenenbildung fehlt es an rechtlichen Grundlagen zur Durchfüh-

rung politischer Bildung; auch ist ihre Finanzierung aus öffentlichen Mitteln nicht garan-

tiert. Weiterhin sind keine Standards festgelegt. Selbst wichtige staatliche Institutionen 

führen keine politische Bildungsmaßnahmen durch. Die Analyse des in diesem Sammel-

band enthaltenen Stoffes zeigt die Heterogenität der Bildungsmethoden in der Gesellschaft.  

Im vierten Teil werden Methoden und Inhalte der politischen Bildung besprochen. 

Lernen ist ein Teil der gesellschaftlichen Beteiligung. Deswegen bezieht sich auch die Re-

flexion auf die praktische Dimension der Bildung und des lebenslangen Lernens. Sie be-

tont auch die Bedeutung der Bildungsorientierung der Teilnehmer und ihre 

Reflexionsbereitschaft und Kreativität. Die Analyse zeigt den Rückzug bisheriger, instru-

menteller Lernmethoden.  

Der Sammelband weist darauf hin, dass die politische Bildung von Erwachsenen zu 

den wichtigen Fragen gehört, um der Gesellschaft den Erwerb neuer Kompetenzen zu er-

möglichen. Sie betrifft unterschiedliche Bereiche des Alltagslebens. Obwohl die Erwach-

senenbildung ein sehr wertvolles Gut ist, erfüllt sie derzeit nicht die Erwartungen der 

Gesellschaft. Das Buch beabsichtigt, zur Bereicherung der Erwachsenenbildung auf neue 

Aspekte aufmerksam zu machen. Sie entstehen in einer schnelllebigen und wechselhaften 

Zeit und betonen die Bedeutung von Werten zum Aufbau einer Zivilgesellschaft in einem 

demokratischen Staat. 

 

Dorota Gierszewski, Henryk A. Kretek 

  


