
Anita Famuła-Jurczak, Piotr Mazur. (Ku)Wychowaniu do (nie)znanej przyszłości 

502 

ББК 74.202.5 

Anita Famuła-Jurczak, Piotr Mazur 

 

(KU)WYCHOWANIU DO (NIE)ZNANEJ PRZYSZŁOŚCI 
 

The rapid changes taking place in our reality mean that more and more often we think about the 

future. We ask ourselves the question about what kind of world our children will live, what competencies 

they will need to ensure that they can safely operate. This article attempts to show the areas in which 

there is intense changes. Furthermore shown they will be selected competencies that should be developed 

in a juvenile in the educational process. 
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(К) ОБРАЗОВАНИЕ(Ю) ДЛЯ (НЕ)ИЗВЕСТНОГО БУДУЩЕГО 

 
Стремительные изменения, происходящие в нашей реальности, означают, что все чаще мы 

думаем о будущем. Мы задаем себе вопрос о том, в каком мире будут жить наши дети, какие 

навыки они должны будут получить, где они смогут безопасно работать. В этой статье мы 

пытаемся показать, в каких социальных областях сегодня происходят интенсивные изменения. 

Кроме того, авторы предлагают ряд компетенций, которые должны быть применены в школьном 

учебном процессе. 
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W ostatnich latach jesteśmy świadkami nieustannych zmian, które obejmują 

wszystkie dziedziny naszego życia. To, co wczoraj było dla nas niewyobrażalne i 

nierealne dziś staje się naszą codziennością. Coraz częściej zadajemy sobie pytanie o to, 

czym jest i ku czemu zmierza współczesne społeczeństwo? Jakie wymagania stawia ono 

pod adresem człowieka? W jakiej mierze człowiek może w nim odnaleźć miejsce dla 

własnego życia i dla własnego rozwoju, dla pracy, która by mu dawała zadowolenie, dla 

działalności, o której by sądził, że ma sens? Odpowiedź na powyższe pytania jest 

niezwykle trudna, gdyż trudno jest określić jak owa przyszłość będzie wyglądała. 

Analiza współczesnej literatury pedagogicznej i socjologicznej pozwala na 

stwierdzenie, że niezbędne jest wyposażenie człowieka w określone kompetencje, które 

będzie on rozwijał i tym samym przybliżał się do funkcjonowania w zmieniającym się 

społeczeństwie.
1
 Jak pisze J. Kozielecki „Społeczeństwa — w przeciwieństwie do 

piramid, zastygłych w pierwotnym stanie przez stulecia — często ulegają rozumnym 

lub złowieszczym transformacjom; zmieniają się systemy instytucji publicznych, klasy 

społeczne, związki wyznaniowe, mitologie czy wzory zachowań. Rytm tych 

przeobrażeń nie tyle zależy od przeznaczenia, ile od woli sprawców i od 

wszechobecnego przypadku. Żyjemy w epoce zasadniczych reform lokalnych i 

globalnych, których nie ogranicza żadna linia Maginota”.
2
 Żyjemy, zatem w 

rzeczywistości, która jest płynna
3
 i ulega nieustannym przeobrażeniom. Można zatem 

zastanowić się nad tym jak należy — o ile można — przygotować młodego człowieka 

do życia i funkcjonowania w (nie)znanej przyszłości? Jak zaznaczył J. Kozielecki 

przemianom ulegają także instytucje w tym też instytucje, które są odpowiedzialne za 

proces wychowania a szerzej za kształtowanie osobowości jednostki. Zmiany zachodzą, 

zatem w rodzinach
4
 oraz w instytucjach edukacyjnych. Celem tekstu jest ukazanie 

                                                
1
 Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.  

2
 J. Kozielecki, Społeczeństwo kognitariuszy, [w:] Koniec wieku nieodpowiedzialności eseje 

humanistyczne, Wyd. Jacek Santorski, Warszawa 1995.  
3
 Na temat zmian i niestałości rzeczywistości pisze Z. Bauman. 

4
 We współczesnej literaturze poświęconej rodzinie coraz częściej podkreśla się, że zachodzą w 

niej liczne zmiany związane zarówno z jej strukturą, przemianami funkcji oraz zmianami ról 

przyjmowanych przez poszczególnych członków rodziny.  
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szkoły, jako miejsca, w którym następuje przygotowanie jednostki do życia w 

zmieniającym się świecie. Należy podkreślić, że zadania, które stoją przed współczesną 

szkołą zdecydowanie różnią się od tych, które obserwowaliśmy jeszcze 20 lat temu. 

Nowe zadania wynikają w dużej mierze z faktu, że takie procesy jak — globalizacja, 

rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, 

przekształcenia w gospodarce, nowe techniki i technologie, szczególnie informacyjno-

komunikacyjne, zmiany w organizacji pracy wynikające częściowo ze zmian 

technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności 

pracowników — doprowadziły do nowego spojrzenia na proces kształcenia. W dalszej 

części tekstu podjęta zostanie próba ukazania (nie)pewnej rzeczywistości oraz 

wskazania na kompetencje, które powinny zostać ukształtowane u człowieka, mającego 

żyć w nowym społeczeństwie.  
 

(Nie)pewność przyszłości 
 

Zastanawiając się nad rolą szkoły w procesie wspomagania kształtowania 

osobowości jednostki należy zastanowić się nad problemem, który wiele lat temu został 

zaakcentowany w pracach B. Suchodolskiego — a mianowicie, ku jakiej przyszłości 

winniśmy wychowywać młodych ludzi? W jakim świecie przyjdzie im żyć w chwili 

wejścia w dorosłość. Współcześnie projektowanie własnej przyszłości przez jednostkę 

staje się coraz trudniejsze, gdyż niezwykle trudno jest ową przyszłość jednoznacznie 

zdefiniować. Ponadto warto podkreślić, że problem w przewidywaniu przyszłości na 

podstawie zachodzących aktualnie przebiegających tendencji wynika z braku pewności, 

że tendencje te utrzymają się czy też z projekcji, w jakich kierunkach będą się rozwijać. 

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie co charakteryzuje współczesną cywilizację? 

Najogólniej można powiedzieć, że cechą charakterystyczną współczesnego 

społeczeństwa jest to wysoki współczynnik zmienności, szybkie tempo życia jak 

również progresywny przyrost informacji i wiedzy. Zmiany, które następują w naszym 

społeczeństwie są najbardziej widoczne w postaci rozwoju technologii informacyjnej, 

innowacyjności w przedsiębiorstwach. Należy zaznaczyć, że cywilizacja nie rozwija się 

w próżni. Jak podkreślił B. Suchodolski jest ona wynikiem ludzkiego aktywności, która 

to staje się coraz bardziej złożona, a jednocześnie — jak pisze Autor — jest ona na 

rozdrożu. Niepewność, którą za sobą niesie powoduje, że od człowieka wymaga się 

„wiedzy i zaangażowania,  dojrzałości i stanowczości, krytycyzmu i odwagi działania”.
5
 

Z drugiej strony, rozwijająca się cywilizacja stwarza człowiekowi nowe możliwości, 

otwiera przed nim nowe horyzonty stając się jednocześnie cywilizacją opartą na 

konsumpcyjnym stylu życia. Stylu, który przeciwstawia się zaangażowaniu i 

odpowiedzialności, gdyż wskazuje, że można żyć wygodnie. Idąc tokiem myślenia B. 

Suchodolskiego można zauważyć, że istnieje sprzężenie zwrotne między cywilizacją a 

aktywnością człowieka. W związku z powyższym przed edukacją stawiane są 

jakościowo inne zadania, które można najogólniej określić jako „konieczność 

zaszczepienia człowiekowi postawy otwartego umysłu, poszukującego „klucza” do 

rozumienia tego, co zmienia się w jego otoczeniu, kraju i na świecie”.
6
  

Pomimo tego, że współczesny system oświatowy jest nieustannie reformowany to 

jednak nada aktualne są słowa R. Pachocińskiego, który pisał, ze s„nie jest 

przygotowana do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Zbyt powoli reaguje na 

zmiany, Trudności wynikają przede wszystkim stąd, że współczesne systemy 

oświatowe nadal koncentrują się na zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych społeczeństw 

rolniczych przemysłowych. Szkoła przygotowuje wiec swoich wychowanków do 

funkcjonowania w rzeczywistości, która schodzi na dalszy plan. Dawne idee, postawy, 

                                                
5
 B. Suchodolski, Wychowanie  i strategie życia, WSiP, Warszawa 1987, s. 12.  

6
 E. Breitopf, S. Janiec, Edukacja ustawiczna – podstawowe pojęcia i problematyka badawcza, 

[w:] Wychowanie i środowisko, red. B. Passini, T. Pilch, WSiP, Warszawa 1979, s. 356. 
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wartości, a nawet sposób życica coraz bardziej rozmijają się z nowa rzeczywistością, 

która dopiero powstaje. Przekazywanie wiedzy encyklopedycznej i kształcenie prostych 

umiejętności poznawczych, na czym szkoła się koncentruje, w coraz mniejszym stopniu 

spotykają się z zainteresowaniem na rynku pracy”.
7
 Zatem z jednej strony mamy do 

czynienia z nieustanie rozwijającą się rzeczywistością społeczną, która generuje 

potrzebę nowego podejścia do wychowania i kształcenia młodych ludzi, z drugiej 

strony napotykamy na pewien opór, który wynika z niereformowalnej szkolnej 

rzeczywistości. Podejmowane są liczne próby zmodernizowania systemu oświaty. 

Debaty nad kierunkami zmian toczone są w różnych krajach i obejmują różne obszary. 

Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że „W szerokiej debacie społecznej toczącej 

się współcześnie w wielu krajach świata możliwość usprawnienia szkoły, tak by mogła 

zaspokoić ujawniające się potrzeby społeczne, upatruje się przede wszystkim w: (1) 

konieczności zmian w administrowaniu szkołą (decentralizacja i większa autonomia 

szkoły); (2) metodach nauczania (odejściu od kształcenia pamięci na rzecz promowania 

wyższych umiejętności poznawczych; (3) lepszych strategiach oceny skuteczności 

szkoły, w podniesieniu standardów edukacyjnych; (4) lepszym doborze treści 

programów nauczania”.
8
 Zatem „Oświata musi więc być skierowana ku przyszłości. 

Musi przegotowywać młode pokolenie do radzenia sobie z niewiadomym; powinna 

upowszechniać przekonanie, że istnieją różne scenariusze rozwoju, a my możemy 

jedynie wspomagać zrealizowanie wybranego korzystnego rozwoju sytuacji. By być 

przygotowanym , trzeba się uczyć nowej wiedzy, która będzie narastać lawinowo i to 

przez cale życie. Potrzeba uczenia się przez całe życie wynika ze wzrastającego tempa 

zmian społecznych".
9
 

 

(Nie)kompetentna jednostka 
 

W obliczu zachodzących przemian społeczeństwa oraz nowych wyzwań 

stawianych przed człowiekiem należy zastanowić się nad kompetencjami, które 

powinna posiadać jednostka, kompetencjami, które pozwolą jej na swobodne 

poruszanie się i adaptowanie do zachodzących przemian. Szczególnie, że „Analiza 

sytuacji, w których będzie żył, i zadań, które będzie podejmował człowiek przyszłości, 

wskazuje na wielką różnorodność możliwości i wymagań, z jakimi będzie miał do 

czynienia na każdym kroku”.
10

 Ponieważ istnieje sprzężenie zwrotne między rozwojem 

cywilizacji a aktywnością jednostki można za B. Suchodolskim powiedzieć, że 

współczesna cywilizacja „wychowuje ludzi odważnych i odpowiedzialnych, ludzi 

idących naprzód i znajdujących swe szczęście w dążeniu do rzeczy nowych, a więc 

ludzi, których cała postawa nosi piętno młodości”.
11

 Autor zaznaczał, że to, jaka będzie 

przyszłość zależy od ludzi. Muszą oni postrzegać świat nie tylko przez pryzmat 

własnego dobra i szczęścia, ale muszą spoglądać na niego w wymiarze globalnym, 

pamiętając, że szczęście innych może decydować o ich własnym szczęściu. Jednak żeby 

decydować o losach innych człowiek musi nauczyć się kierować sobą samym.
12

 Autor 

podkreśla również, że współczesny człowiek „jest pochłonięty przez dążenia i 

wymagania codzienne, które wywodzą się ze sfery materialności. To, co nie daje się 

wyliczyć, zmierzyć, zamienić na pieniądze to, czego nie można przekształcić na 

informację, wyrazić w formie graficznej, przełożyć na język obrazu, ukazać na ekranie, 

ma bardzo niewielką wartość bądź też nie ma jej wcale. To wszystko, czego nie można 

dotknąć, znajduje się poza obiegiem rzeczy, które się liczą”.
13

 

                                                
7
 R. Pachociński, Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999, s. 71. 

8
 Ibidem, s. 72. 

9
 Nickerson za: R. Pachociński, Oświata XXI wieku…, op. cit., s. 74. 

10
 B. Suchodolski, Wychowanie i strategie życia, op. cit., s. 225. 

11
 B. Suchodolski, Kształt życia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1979, s. 55. 

12
 Zob. A. Peccei, Przyszłość jest w naszych rękach, PWN, Warszawa 1987. 

13
 Ibidem, s. 199. 
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Zdaniem B. Suchodolskiego  model współczesnego człowieka zakłada, że „będzie 

to ten, kto dobrze nawiązuje kontakt z maszynami i komputerami, kto żyje w 

klimatyzowanych wieżowcach, podróżuje samochodem w szalonym zgiełku, by 

prześcignąć inne maszyny, komputer i wieżowce, a nawet zdobyć samoloty, telewizory 

czy lodówki. Tego typu człowiek przypisuje większe znaczenie światu rzeczy, które 

wytworzył i które wciąż wytwarzał (…) Niż światu naturalnemu, którego sam jest 

tworem. Interesuje się przede wszystkim rzeczami, które sam produkuje.(…) Także i 

ludzie jemu podobni tracą wartość; jest ich tak wielu; nie ma z nimi żadnego 

porozumienia; wszyscy śpieszą się, by wykonywać inne rzeczy”.
14

 Tak więc, chcą 

nadążyć za przemianami społecznymi niezbędne jest przeobrażenie człowieka. Jak pisze 

M. Dudzikowa „coraz częściej rozumie się dziś konieczność wychowania do 

przekształcania teraźniejszości, a więc intencjonalne oddziaływanie nauczycieli — 

wychowawców, świadome, planowe, zorganizowane, zmierzające do wywołania w 

osobowości wychowanków takich zmian ukierunkowanych progresywnie, które 

pozwolą im, jako już dorosłym członkom społeczeństwa, chcieć i umieć przekształcać 

zarówno świat jaki siebie samych. Konieczność ta pojawia się, jako odpowiedź na 

pytanie o istotę i kształt wychowania w świetle problemów współczesności, których 

skala ma charakter globalny, w więc wykraczający w sensie geograficznym i 

demograficznym poza granice jednego czy nawet kilku państw”.
15

 Współcześnie coraz 

częściej podejmowane są debaty, w obrębie, których dąży się do ustalenia kompetencji, 

w które powinien być wyposażony człowiek. W Raporcie przygotowanym przez zespół 

badaczy czytamy, iż nie uda się wypracować idealnego czy wręcz wzorcowego kanonu 

kompetencji jednak warto zaznaczyć, że z licznych analiz wyłaniają się cechy, 

posiadanie, których będzie predestynowało jednostkę do osiągnięcia sukcesu. Przy 

czym mówiąc o sukcesie należy pamiętać, iż jest to kategoria trudna do jednoznacznego 

zdefiniowania. Analizując kategorię sukcesu życiowego należy wyodrębnić w niej dwa 

podstawowe wymiary: subiektywny i obiektywny.
16

 Wymiar subiektywny będzie 

przejawiał się w podejmowaniu przez człowieka działań zmierzających do osiągnięcia 

założonych celów. W chwili, gdy cele te zostaną zdobyte człowiekowi towarzyszy 

poczucie zadowolenia. Natomiast wymiar obiektywny wiąże się z koniecznością 

dokonania porównania własnych osiągnięć z osiągnięciami innych. Bez względu na to, 

jak zdefiniowany będzie subiektywny, indywidualny wymiar sukcesu życiowego 

jednostki warto zaznaczyć, że w społecznej świadomości funkcjonuje model sukcesu 

życiowego, stanowi on swoisty punkt odniesienia i wyznaczania celów przez jednostkę. 

Model ten przekazywany jest za pośrednictwem mediów oraz wiedzy potocznej 

wypływającej z codziennych interakcji, w jakie wchodzi jednostka w otaczającej ją 

rzeczywistości. Mówiąc o sukcesie jednostki należy ująć go wieloaspektowo. Oznacza 

to, że należy uwzględnić jego wymiar materialny, osobisty (niefinansowy), społeczny. 

Wymiar społeczny obejmuje zwiększenie dochodów, życie na wysokim poziomie czy 

też szeroko rozumiane bezpieczeństwo finansowe. Do wymiaru osobistego zaliczamy 

równowagę miedzy życiem prywatnym a zawodowym, samorozwój. Wymiar społeczny 

obejmuje przyczynianie sie do rozwoju dobra społecznego, społecznej 

odpowiedzialności. Innego podziału sukcesów dokonała A. Firkowska-Mankiewicz. 

Zdaniem badaczki, kiesy mówimy o sukcesie należy uwzględnić jego wymiar: 

materialny, stratyfikacyjno-prestiżowy, emocjonalno-afiliacyjny i samorealizacyjny.
17

 

                                                
14

 Ibidem, s. 199—200. 
15

 M. Dudzikowa, Szanse wychowania dla przyszłości w  systemie scentralizowanym (Rozważana 

n marginesie dokumentu „Główne kierunki  i zadania w pracy wychowawczej szkół”), „Ruch 

Pedagogiczny” 1989, nr 2—3, s. 172—183. 
16

 Z. Skorny, Sukces oraz jego funkcja regulacyjna, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w 

zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 16. 
17

 A. Firkowska-Mankiewicz, Czym jest sukces życiowy dla współczesnego Polaka?, [w:] 

Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997, s. 304—306. 
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W wymiarze materialnym uwzględnia się wysokość dochodu, sytuację materialną, jak 

również posiadanie majątku, zwłaszcza domu, mieszkania, samochodu, działki itd. 

Składnikiem sukcesu jest także wymiar stratyfikacyjny obejmujący poziom 

wykształcenia, rodzaj wykonywanej pracy, karierę zawodową, przynależność do warstw 

społecznych cieszących się prestiżem społecznym, wysokością pozycji społecznej. W 

pewnym stopniu jest on związany z rolą zawodową czy też społeczną, którą jednostka 

pełni. Istotnym wymiarem sukcesu jest także wymiar emocjonalno-afiliacyjny, 

obejmujący szczęście rodzinne i małżeńskie, dobre stosunki z członkami rodziny, dobre 

kontakty z innymi ludźmi. Na budowanie sukcesu wpływa także wymiar dotyczący 

samorealizacji jednostki czyli dążenie do realizacji marzeń, wyznaczanie i osiąganie 

celów, realizowanie ambicji, rozwój osobisty. Zważywszy na wielowymiarowość 

sukcesu możemy powiedzieć, że jest to coś co będzie wyróżniało człowieka ze 

społeczeństwa. Może mieć charakter subiektywny, wówczas jednostka sama stwierdza, 

że osiągnęła sukces. Jednak należy pamiętać, że nie bez znaczenia pozostaje społeczny 

model sukcesu, gdyż to w dużej mierze właśnie on stanowi dla jednostki punkt 

odniesienia w ocenie własnych działań. Ponieważ sukces może mieć wymiar 

indywidualny oraz zbiorowy to w procesie wychowania należy uwzględnić cechy, które 

powinna posiadać jednostka zarówno w odniesieniu do siebie jak i do społeczeństwa. 

Analiza materiałów, które powstały podczas debaty pozwala na stwierdzenie, że "źródeł 

sukcesu współczesny człowiek upatruje (...) w połączeniu dwóch porządków, którym 

odpowiadają dwa zasoby kompetencji:  

1) kompetencje związane z klasycznym etosem nauki, pracy i zaangażowania 

społecznego, w tym umiejętność wyznaczania sobie celów i ich realizacji. Tutaj 

szczególnie istotną rolę pełni umiejętność organizacji własnego działania 

(odpowiedzialność, pracowitość, solidność, systematyczność, ale też umiejętność 

motywowania się do pracy) oraz wiedza i umiejętności praktyczne, biorące się z 

wykształcenia i doświadczenia; 

2) kompetencje adaptacyjne, będące reakcją na „płynną” rzeczywistość, w której 

funkcjonujemy. Pozwalają one odnaleźć się w świecie ciągłej zmiany i rozwijać się 

poprzez wychodzenie poza swoją sferę komfortu".
18

 Warto podkreślić, że w trakcie 

debaty wykazano, że nadal aktualne jest to co kiedyś pisał B. Suchodolski (chociaż 

uczestnicy debaty nie odwoływali się do słów Autora), iż istnieje związek między 

kompetencjami, jakie posiada jednostka a jej relacjami ze społeczeństwem Zaznaczono 

bowiem podczas dyskusji, że "Wykorzystaniu kompetencji indywidualnych do rozwoju 

społecznego sprzyja kanon wartości społecznych. To dzięki nim chcemy wyjść poza 

swój własny interes i podjąć wysiłek na rzecz lokalnej społeczności.
19

 Możemy, więc 

powiedzieć, że każda, nawet najmniejsza zmiana zaczyna się do jednostki. I tak, aby 

"osiągnąć sukces, musimy dążyć do wewnętrznej dojrzałości i dbać o nasz potencjał, 

rozwijając kompetencje osobiste. To właśnie o zdolnościach do organizacji własnego 

działania, o swoistym etosie nauki, pracy i zaangażowania społecznego często 

wspominali uczestnicy debat. Niezwykle ważne, ich zdaniem, jest wysokie poczucie 

własnej wartości oraz wiara w swoje siły. Człowiek sukcesu nie boi się wyzwań, jakie 

stawia przed nim życie i swobodnie wchodzi w nowe role. Ma w sobie potrzebę 

refleksji i jest gotowy do zmian. Chce uczyć się na błędach oraz czerpać z doświadczeń 

własnych i innych. Charakteryzuje go pasja i chęć samorozwoju, idąca w parze z 

ciekawością — siebie i drugiego człowieka. Kluczem do skutecznego działania są 

wewnętrzna odwaga i otwartość na zmiany. Ogromną rolę odgrywa także motywacja i 

determinacja w dążeniu do celu. Człowiek sukcesu preferuje określony styl pracy — nie 

boi się aktywności i umiejętnie organizuje swoje działania; cechuje go dyscyplina, 

                                                
18
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systematyczność i dokładność. Jest przy tym elastyczny i kreatywny: nie tylko 

dostosowuje swoje działania do zmieniającej się rzeczywistości, ale tez twórczo na nią 

reaguje. To, co ważne, to świadomość, że sukces nie zależy tylko i wyłącznie od nas 

samych. Nieomal każde nasze działanie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem. 

Dlatego musimy pielęgnować w sobie kompetencje społeczne, w tym przede wszystkim 

zdolność efektywnego komunikowania się z otoczeniem i współpracy z innymi. 

Umiejętność tę nazywamy w różny sposób: komunikatywnością, inteligencją 

emocjonalną, budowaniem relacji z drugim człowiekiem. Te „miękkie” kompetencje 

pozwalają nam odnaleźć się w nowych sytuacjach — m.in. w szkole oraz w pracy — i 

decydują o tym, czy będziemy potrafili wykorzystać inne nasze talenty do osiągnięcia 

celu".
20

 

Każdy z nas jest częścią szerszej wspólnoty. Co powinniśmy zrobić, by dostrzec 

potrzebę zmian na lepsze i włączyć się w budowę dobra wspólnego? Wydaje się, że 

fundamentem jest wyjście poza sferę własnego interesu oraz otwarcie na potrzeby 

drugiego człowieka. Niezwykle ważne jest budowanie u człowieka poczucia lokalnej 

tożsamości. Osiągnięcie sukcesu we wspólnocie związane jest z empatycznym 

wczuwaniem się w sytuacje innych osób.   

Bogdan Suchodolski, odwołując się do dziejów wychowania, podkreśla, że 

przygotowanie ludzi do życia na poziomie tworzonej przez nich cywilizacji jest 

zadaniem niezwykle trudnym wymagającym nie tylko czasu, ale także sprawniejszej 

organizacji procesu nauczania.
21

 Obserwując intensywne, szybkie i wieloaspektowe 

zmiany, które zachodzą we współczesnym społeczeństwie można — za Suchodolskim 

— powiedzieć, że złożoność cywilizacji powoduje, iż „przygotowanie ludzi do życia na 

jej poziomie urosło do naczelnego problemu społecznego (…)”, że „dalszy rozwój 

cywilizacji współczesnej, a nawet po prostu jej istnienie, zależy dziś w jak największej 

mierze od przygotowania ludzi do życia i pracy wedle jej wymagań”.
22

 Aktualna 

wydaje się także kolejna teza B. Suchodolskiego: „zasadniczą cechą sytuacji życiowej 

ludzi jest dziś proces szybkich zmian zachodzących we wszystkich dziedzinach i coraz 

bardziej systematyczne wysiłki racjonalnego planowania rozwoju”.
23

 Prowadzi to do 

tego, ze ludzie w ciągu swojego życia „wchodzą w sytuacje nowe, muszą podejmować 

nowe zadania, uczyć się od nowa, działać inaczej niż dotychczas”.
24

 

Na co należy zwrócić uwagę w procesie wychowania? Odwołajmy się znowu do 

poglądów B. Suchodolskiego, który podkreśla, że w wychowaniu należy uwzględnić 

oddziaływanie wielu czynników. Wychowanie służy przyszłości wówczas, gdy 

koncentruje „swe wysiłki na kształtowaniu tej świadomości krytycznej, dzięki której 

będzie można, z punktu widzenia wartościowania celów i zadań cywilizacji, poddawać 

nieustannej weryfikacji wszystko, co się w jej żywiołowym rozwoju dzieje”.
25

 Autor 

zaznacza, że dzięki takiemu wychowaniu jednostka będzie przygotowana do sterowania 

dalszym rozwojem cywilizacji.
26

  

Wychowanie przygotowujące jednostkę do życia w przyszłości składa się z 

czterech głównych osi: wizji globalnego świata, jako pożądanego i prawdziwego; 

myślenia alternatywnego, „uwalniającego umysł od uległości wobec tego, co istnieje”;
27

 

strategii życia ukierunkowanej na „być”; działalności uczestniczącej i zaangażowanej.
28

 

Oczekuje się również, że człowiek będzie przygotowany do życia w społeczeństwie 
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demokratycznym. Będzie świadomie i odpowiedzialnie uczestniczył w 

demokratycznym społeczeństwie. 

Skoro wychowanie ma przygotować do przyszłości, to należy zadać sobie pytanie, 

jak ta przyszłość się jawi? Jakie przemiany mamy przed sobą? Na jakie 

niebezpieczeństwa możemy natrafić. Społeczeństwo przeszło przemiany od 

społeczeństwa agrarnego, poprzez społeczeństwo industrialne aż do informacyjnego.
29

 

Czyli społeczeństwa, które Tomasz Goban-Klas określił jako takie, które „nie tylko 

posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są 

podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości 

społeczeństwa”.
30

 Idea społeczeństwa informacyjnego jest integralną częścią szerszej 

koncepcji budowania społeczeństwa wiedzy w oparciu o zasady: wolności wypowiedzi 

(…),
31

 równego dostępu do edukacji, powszechnego dostępu do informacji oraz 

różnorodności kulturowej. Pojawienie się społeczeństwa informacyjnego niesie za sobą 

nowe wyzwania związane z procesem wychowania. Zastępowanie pracy człowieka 

przez maszyny powoduje, że cenną na rynku będzie ta jednostka, którą cechuje 

kreatywność, elastyczność i łatwość w uczeniu się nowości. Pożądaną społecznie będzie 

jednostka, która będzie nieustannie podniosła swoje kwalifikacje, jak również będzie 

gotowa na ich zmianę.  

Rozwój technologii i techniki przyniósł ze sobą nową wizję wykształconego 

człowieka. Oczekuje się, od niego „wysokiego stopnia uspołecznienia jednostki, 

aktywności, umiejętności i współdziałania i współgospodarzenia w różnych dziedzinach 

i zakresach życia społecznego, począwszy od udziału w działalności komórek 

najbardziej podstawowych, związanych z miejscem zamieszkania i pracy, aż do 

uczestnictwa w organizacjach i poczynaniach o znaczeniu ogólnokrajowym i 

ogólnoludzkim. I do pełnienia tych funkcji szkoła musi człowieka przygotować”.
32

 
 

Rola szkoły - kultura szkoły a przyszłe społeczeństwo 
 

Ze względu na to, że szkoła jest instytucją, w której dochodzi do uspołecznienia 

jednostki i przygotowania jej do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie warto 

zastanowić się nad zadaniami, które przed nią stoją. W trosce o właściwą edukację 

UNESCO w 1993 roku powołało Międzynarodową Komisję ds. Edukacji dla XXI 

wieku, która pracując pod kierownictwem J. Delorsa opracowała Raport, w którym 

dokonano analizy i zawarto zalecenia doskonalenia edukacji. W Raporcie tym 

zaznaczono rolę edukacji ustawicznej, której przypisuje się ważne miejsce w 

nowoczesnym społeczeństwie i systemie oświaty. Podczas rozważań ustalono także 

strategiczne cele edukacji, stanowiące pochodną zjawiska globalizacji oraz wynikające 

z konieczności uwzględnienia występującej w świecie coraz powszechniej 

współzależności. Cele edukacji przedstawiono w formie przesłania opartego na czterech 

filarach:1. Uczyć się, aby żyć wspólnie; 2. Uczyć się, aby wiedzieć; 3. Uczyć się, aby 

działać; 4. Uczyć się, aby być.
33
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We wspomnianym raporcie przed edukacją stawia się niezwykle ważne 

wyzwanie, jakim jest pomoc wychowankowi w odkrywaniu samego siebie. Wyzwanie 

to wyznacza jednocześnie kierunek oddziaływań współczesnej szkoły, a szczególny 

nacisk kładzie się w dużej mierze na poznawanie samego siebie. Umiejętność ta staje 

się podstawową i fundamentalną właściwą konstytuującą sylwetkę współczesnej 

jednostki, człowieka na miarę XXI wieku. Tylko taka osoba (znająca, rozumiejąca i 

świadoma siebie) może odkrywać innych ludzi, akceptować ich pomimo istniejących 

różnic. Autorzy raportu akcentują, że ważne jest: „aby dać dziecku i młodzieńcowi 

właściwy obraz świata, każdy rodzaj edukacji — rodzinnej, środowiskowej, szkolnej — 

powinien pomóc im w odkrywaniu samego siebie. Tylko wtedy będą mogli wczuć się w 

sytuację innych i zrozumieć ich reakcje. Rozwijanie tej postawy empatii w szkole 

owocuje prospołecznym zachowaniem przez całe życie. Ucząc np. patrzenia na sprawy 

innych z perspektywy innych grup etnicznych lub religijnych, można uniknąć 

niezrozumienia, które rodzi nienawiść i przemoc wśród dorosłych”.
34

 Wymagania 

stawiane obecnie przez świat młodemu człowiekowi skłaniają do ciągłej eksploracji 

procesu edukacji i postawionych przed nią zadań. Wydaje się, iż współcześnie — 

pomimo licznych opracowań czy debat tak naukowych, jak i społecznych — istnieje 

ciągła potrzeba stałego przewartościowywania i zmiany tego procesu dyktowanych 

dynamicznie zmieniającym się światem. Przyglądając się krytycznie zaleceniom 

zawartym we wspomnianym dokumencie należy przyznać, iż mimo upływającego czasu 

wiele się już zmieniło na gruncie naszej oświaty, ale nieustannie wiele jeszcze pozostaje 

do zrobienia we wskazanych zakresach.
35

 

Na rolę edukacji permanentnej zwróciła uwagę Rada Europy, gdy w pierwszym 

kwartale 2000 roku podjęła decyzję o opracowaniu programu zawierającego wytyczne 

dla edukacji w trzecim tysiącleciu. Ustalono, że to właśnie edukacja ustawiczna będzie 

pomostem łączącym starą epokę z nowymi osiągnięciami. Pomoże ona w łagodny 

sposób przejść Europejczykom w nowe realia społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Ponadto szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż edukacja ustawiczna nie może być 

dalej traktowana, jako jeden aspektów wielu aspektów kształcenia. Powinna raczej być 

odbierana, jako główna zasada w działalności edukacyjnej, która umożliwiałaby 

permanentne zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przystosowania się i 

życia w nowym typie społeczeństwa nastawionego na zdobywanie wiedzy.
36

 Krajowym 

wkładem w analizowaną strategię były diagnozy nt. procesów społeczno-gospodarczych 

i politycznych, umieszczonych w strategicznych dokumentach rządowych, takich jak: 

Program Gospodarczy Rządu "Przedsiębiorczość—Rozwój—Praca”, Narodowy Plan 

Rozwoju 2004—2006, a także w innych średnio i długookresowych dokumentach 

rządowych, w tym Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w latach 2000—2006 oraz przyjętej przez Rząd Polski i Komisję Europejską 

Wspólnej Oceny Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia (JAP). Na podstawie 

przeprowadzonych diagnoz opracowano Strategię Rozwoju Kształcenia Ustawicznego. 

Cele i charakter Strategii był determinowany takimi czynnikami jak: procesy 

demograficzne, sytuacja na runku pracy oraz system edukacyjny.  Jeszcze do niedawna 

Polska była jednym z krajów, w którym można było odnotować najwyższy 

współczynnik przyrostu demograficznego, jednakże w ostatnim dziesięcioleciu 

współczynnik ten znacznie spadł. Sytuacja taka prowadzi do tego, że do ok. roku 2030 

będziemy mieli wysoki przyrost ludności w wieku emerytalnym przy jednoczesnym 

znikomym wzroście osób w wieku produkcyjnym. Wszystko to związane jest z sytuacją 
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na rynku pracy, która to od wielu lat nie przedstawia się w naszym kraju pozytywnie. 

Niepokojące jest to, że największe bezrobocie odnotowywane jest wśród osób z 

najniższym wykształceniem. Dlatego też, można przypuszczać, że wykształcenie, jest 

jednym z czynników warunkujących naszą aktywną obecność na rynku pracy. Od czasu 

wejścia Polski do krajów Unii Europejskiej sytuacja w szkolnictwie znacznie się 

poprawiła. System edukacyjny jest jednak cały czas reformowany i jak pokazują 

statystyki jest on nadal systemem niedoskonałym. Daje się jednak zauważyć znaczny 

wzrost liczby osób dokształcających się poprzez różnego rodzaju formy edukacyjne 

oferowane przez nasze państwo.
37

 

Ponadto jak czytamy w Strategii do czynników, które miały wpływ na określenie 

jej priorytetów, należy również zaliczyć: 

1) postęp naukowo — techniczny, zmieniający środowisko pracy i jej treść. 

Powstaje wirtualna rzeczywistość, następuje intelektualizacja pracy, zmienia się 

struktura zatrudnienia; 

2) integrację i globalizację, rozszerzające ludzkie horyzonty kulturowe, 

stwarzające coraz większe możliwości indywidualnego wyboru i rozwoju, a 

jednocześnie niosące ryzyko, niepewność, nienadążanie za tempem zmian, zagubienie 

oraz marginalizację jednostek i całych grup społecznych; 

3) wzrost aspiracji edukacyjnych społeczeństwa, wyrażający się zwiększeniem 

udziału młodzieży uczęszczającej do szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa 

dojrzałości, kilkakrotnym wzrostem liczebności studentów i uczelni niepaństwowych w 

ostatniej dekadzie.
38

 

Reasumując można powiedzieć, że działania, które powinny być podjęte w 

ramach edukacji mają na celu wspomaganie rozwoju osobowości, stymulowanie 

innowacyjności i kreatywności człowieka, co sprzyjać ma wzrostowi konkurencyjności, 

poprawie organizacji pracy i tworzeniu podstaw rozwoju społeczeństwa opartego na 

wiedzy.  

Chociaż współczesna rzeczywistość ulega nieustannym zmianom to właśnie 

zadaniem wychowawców jest stwarzanie wychowankom warunków, które pozwolą im 

na samorozwój. Warto zwrócić uwagę na to, ze wychowanie nie odbywa się w próżni i 

jak zaznaczają zwolennicy konstruktywizmu społecznego wszelkie zmiany zachodzące 

w rozwoju dziecka wynikają bezpośrednio z jego interakcji z otaczającą go 

rzeczywistością, którą stanowią ludzie i obiekty. Jak podkreślają Autorki „Dziecko nie 

odkrywa świata samo, ale przy wspierającej go obecności bardziej kompetentnego 

partnera [...] Uczenie się człowieka ma zawsze naturę społeczną, związaną z 

komunikacją i używaniem narzędzi kulturowych, jest rodzajem kulturowego 

oprzyrządowania umysłu”.
39

 Zatem w procesie wychowania jednostki do 

funkcjonowania w (nie) znanej przyszłości ważną rolę pełnią wychowawcy i 

środowisko, w którym ona funkcjonuje.  
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