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AUtOEDUkACjA  W  REFLEkSjI  CZESkICH 
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Wydaje się, że edukację w dwudziestym pierwszym wieku będzie cha-
rakteryzował przede wszystkim rozwój aktywności samokształceniowej doro-
słych, związanej zwłaszcza ze sferą rozwoju osobistego. Współczesność sta-
wia bowiem przed dorosłymi wymóg ustawicznej „pracy nad samym sobą“, 
w programie której oprócz zaspokojenia własnych potrzeb, celem jest również 
stabilizacja, odpowiedzialność za samego siebie i innych, a także dążenie do 
pogłębiania wiedzy. Dokładniej wyzwania te są ujęte w europejskiej strategii 
kształcenia ustawicznego i  charakteryzowane  jako: „wszelkie formy celowego 
kształcenia się, działania mające na celu poprawę jakości, wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (Memorandum 2000, s. 5).

Czeski teolog, socjolog oraz filozof – profesor Tomáš Halík, znany również 
polskim czytelnikom, poinformował mnie w osobistej relacji, iż jego zdaniem: 
„Życie jest darem, a zarazem zadaniem, a jednym z najważniejszych jego za-
dań jest rozwój własnych umiejętności poprzez kształcenie ustawiczne. Jest 
to podstawowe zadanie człowieka dorosłego, gwarantujące mu utrzymanie się 
w skomplikowanym świecie, godne życie na poziomie porównywalnym z po-
ziomem życia społeczeństwa, którego jest częścią. Budowanie oraz utrzymanie 
demokracji zakłada bowiem kształcenie ludzi – może ono być także przygodą 
pozwalającą spojrzeć na świat „innymi oczami“ i wzbogacić osobiste doświad-
czenie oraz umiejętności“ (Halík, 2010).

 Z kolei Milada Rabušicová trafnie zauważa, iż „kształcenie ustawiczne 
wywodzi się z założenia, że człowiek potrafi kierować swym kształceniem 
i sam będzie aktywnie wyszukiwał sytuacje umożliwiające podnoszenia wła-
snych kwalifikacji przez całe życie. Kładzie nacisk na wolność, elastyczność 
i planowanie własnego rozwoju, które poprowadzą go do indywidualnego po-
strzegania jakości życia (spełnienie własnych marzeń, osiągnięcia osobistej sa-
tysfakcji, itp.)” (Rabušicová 2006, s. 17).

Kapitałem każdego społeczeństwa są ludzie, ich edukacja, pragnienia, 
potrzeby i zainteresowania w zakresie kształcenia ustawicznego. Nauka trwa 
przez całe życie człowieka i ma pomóc mu w osiągnięciu nie tylko wykształ-
cenia, ale przede wszystkim służyć pomocą w odnalezieniu przez niego sensu 
życia i własnego miejsca na ziemi, dlatego najlepszą motywacją do samokształ-
cenia jest aktywność edukacyjna powodowana własnymi zainteresowaniami, 
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pragnieniami i potrzebami (Pavlů 2002, s. 16–22). Warto zadać sobie pytanie, 
czy w tak rozumianej idei kształcenia ustawicznego mieści się aktywny udział 
procesów samokształceniowych, autoedukacji. 

Na wstępie warto wyjaśnić pojęcie „autoedukacji”. Na przykład według In-
stytutu Czeskiej Akademii Nauk i Instytutu Językoznawstwa Słowackiej Aka-
demii Nauk: „Istniejące słowniki językowe oraz podręczniki nie pozwalają na 
jednoznaczne usankcjonowanie tego słowa jako termin funkcjonującego samo-
dzielnie w praktyce. Dotychczasowa praktyka nie pozwala na spójną interpre-
tację. Jak na razie można powiedzieć jedynie, że „autoedukacja” jest terminem 
faktycznie funkcjonującym zamiennie. Synonimem m.in. takich działań, jak 
„samostudiowanie” czy „samokształcenie”. Jedynie, co współcześnie wyróż-
nia termin „autoedukacja”, to zawarty w jego treści stopień intelektualizacji. 
To także można uznać za pewną wartość. Wykształcony użytkownik języka 
intuicyjnie zrozumie znaczenia słowa bez definicji. Przykładem jest znaczenie 
słowa „edukacja”. W języku czeskim termin ten jest już od dawna wykorzy-
stywany i to w różnych znaczeniach: „edukacja”, „edukowanie”, co pozwala 
żywić nadzieję, że przed „autoedukacją” także zostaną otworzone drzwi (Ústav 
pro jazyk český AV ČR, 2008).

„Pojęcie autoedukacja nie ma w języku słowackim wyczerpującego, lek-
sykalnego opracowania. Brakuje go również zarówno w słowniku języka sło-
wackiego, jak i słowniku wyrazów obcych. W wymienionych źródłach można 
jedynie znaleźć wyjaśnienie terminu „edukacja” w znaczeniu „wychowania 
i kształcenia“; kiedy w okresie renesansu zaczęto używać tego terminu, duże 
znaczenie miał język angielski i jego międzynarodowy wymiar, ale współcze-
śnie „...można analogicznie utworzyć słowo autoedukacja w znaczeniu samo-
kształcenia. W czasach współczesnych, kiedy osoby, które się same kształcą, 
określa się mianem takim, jak np. samouk, ekwiwalenty tego terminu byłyby 
pożądane” (SAV, 2008). Obecnie większość czeskich i słowackich autorów po-
jęcie samokształcenia zgodnie łączy z pojęciem samowykształcenia.

O autoedukacji nie można powiedzieć, że jest bezpośrednio związana 
z doświadczeniami edukacyjnymi z wcześniejszych form szkolnych. Można 
powiedzieć, że nieliczne osoby, które spotkały na swojej drodze edukacyjnej 
pedagoga, który akceptował ich indywidualny system kształcenia miały szczę-
ście. Sytuacja taka powodowała, że mogli doświadczać sytuacji, w której do 
ich możliwości dobrano adekwatną metodę kształcenia i tym samym wykształ-
cono nawyki samodzielnego systemu uczenia się i pracy – tak zdobyte dobre 
nawyki stały się główną podstawę autoedukacji. Dorośli, którzy mają takie do-
świadczenie z lat edukacji młodzieżowej, np. doświadczenie w łączeniu rzeczy 
prostych i wykorzystywaniu ich do określonych celów, nauczyli się także jako 
dorośli wykorzystywać w praktyce nabyte nawyki. Współcześnie taka postawa 
może wyrażać się w nawyku wykorzystywania różnych źródeł informacji (np. 
literatury, mediów, internetu). Wykształcona w ten sposób jednostka ma do-
świadczenie w samokształceniu, które praktycznie trwa całe życie. 
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Samokształcenie i samowykształcenie (autoedukacja) to proces, który trwa 
przez całe życie każdego człowieka. Po osiągnięciu pewnego stopnia dojrza-
łości psychologicznej i społecznej staje się nawykiem towarzyszącym całej 
edukacyjnej biografii. Z kolei biografia, której elementem jest autoedukacja 
powstaje w związku ze środowiskiem człowieka, w którym człowiek dorasta, 
żyje i pracuje. Ma na to również wpływ sytuacja społeczna, status, motywacja 
oraz chęć poznania samego siebie i samorealizacji.

Czeski andragog Milan Beneš zwraca uwagę, że indywidualizm drogi ży-
cia z jednej strony otwiera nam przestrzeń „...do mobilizacji i elastyczności, 
kreatywności oraz spontaniczności“ (Beneš 2003, s. 87),  ale Milada Rabu-
šicová dodaje, że „wykorzystywanie wolności i własnej woli oznacza obec-
nie ogromny nacisk na człowieka w rozumieniu „wzięcia“ przez człowieka 
odpowiedzialności za własne decyzje, a zatem również stracenia stabilności 
i przynależności do społeczeństwa. Prawo do skutecznego zarządzania wła-
snym życiem ma coraz bardziej zindywidualizowany wymiar, co ostatecznie 
doprowadza do zwiększonego zapotrzebowania dorosłych na naukę własną 
(Rabušicová 2006, s. 24).

W interpretacji Jana Amosa Komeńskiego uczenie się oznacza „kroczenie 
do poznania rzeczy nieznanych poprzez rzeczy znane“. Pojmowanie autoedu-
kacji jako czegoś, czego chce się uczyć/nauczać, coś potrzebnego, wzbogacają-
cego“. Komeński podkreślał, że stan taki to „coś godnego podziwu“, a następ-
nie wyjaśniał później, że  „ten podziw zażegna chęć, chęć pożądania, a pożąda-
nie jest ciężką pracą“ (Komenský 1946, s. 23–31).

Jiri Stoffa pojęcie edukacji charakteryzuje jako zestaw planowanych dzia-
łań mających na celu kształtowanie charakteru każdego człowieka. Działań 
społecznie pożądanych zgodnie z filozofią wychowania. Autor postuluje, że aby 
uzyskać zamierzony cel, trzeba: kierować wychowaniem człowieka, kierować 
jego procesem kształcenia i uczenia się, szkoleniami i pozostałymi działaniami. 
Działania takie podejmuje się według kryteriów (np. wieku, czasu, kierunku 
edukacji czy sposobu jego realizacji). Istnieje jednak możliwość klasyfikowa-
nia aktywności człowieka według wielu innych kryteriów. Kiedy na przykład 
zastosujemy kryterium „wyboru treści kształcenia“, to istnieje możliwość wy-
tworzenia samokształcenia; samokształcenia – rozumianego jako autoedukacja  
(Stoffa, s. 342–350).

Z kolei pojęcie autoedukacji Rudolf Kohoutek wyjaśnia jako samokształ-
cenie i samorealizację (Kohoutek, 2010). 

Samokształcenie (kształcenie „samego siebie“) scharakteryzował Zdeněk 
Palán jako „spontaniczne kształcenie – zdobywanie umiejętności i doświad-
czenia w sposób nieformalny, z wykorzystaniem różnych źródeł. Działalność 
ta podejmowana jest na podstawie własnych wewnętrznych potrzeb; większość 
z nich powstaje w związku z wykonywaną pracą lub pod wpływem osobistych 
zainteresowań (hobby, preferencje osobiste). Cel i sposób samokształcenia sa-
mego siebie jest wtedy szczególnym rodzajem motywacji“  (Palán 2002, s. 81).
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W procesie kształcenia dorosły jest zarazem podmiotem autoedukacji, ale 
również przedmiotem kształcenia. Ludvík Eger przypomina, że to kształcenie 
„... jest częściowo powiązane z samowychowaniem. Z jednej strony uważamy, 
że własne doświadczenie to właśnie samokształcenie, a z drugiej, kiedy odnie-
siemy tę refleksję do efektów naszych dotychczasowych działań, które zostały 
osiągnięte poprzez samokształcenie, to  rozumiemy je jako wiedzę, umiejęt-
ności, doświadczenie i motywację“. Ten sam autor jako doświadczony andra-
gog dodaje jeszcze, że bez samokształcenia nie można osiągnąć „...sukcesów 
w osobistym rowoju“ (Eger 2005, s. 57).

Štefan Švec w swoim angielsko-słowackim słowniku terminów pedago-
gicznych i andragogicznych hasło self – instruction przedstawia jako pojęcie 
tożsame z  samokształceniem, samorealizacją (kształceniem samego siebie). 
Rozumie przez to metody i style uczenia się osób bez pomocy lub interwencji 
wychowawcy  (Švec 2010, s. 125). 

Z kolei Josef Malach stwierdza, że wszelkie wysiłki wychowawcze miały-
by „...prowadzić do samokształcenia“, które uważa za „... największy stopień 
wychowawczy“.  W szerszej formule charakteryzuje samokształcenie jako sys-
tematyczne i konsekwentne działania podejmowane przez człowieka na potrze-
by własne i skierowane na rozwój samego siebie w określonym celu.  W tym 
procesie dorosły wykorzystuje zarówno własne doświadczenia, jak i te, które 
są przejęte od innych ...“ (Malach 2005, s. 43, 85, 90).

Bohumír Blížkovský system edukacji interpretuje z kolei jako rozwiązanie, 
w wyniku którego możliwy jest każdy sposób formowania człowieka. Opraco-
wuje również jego model. Określa również jego najważniejsze elementy, do 
których zalicza: 
1)   system wychowawczy i jego intytucje (tj. wychowanie rodzinne, społeczeń-

stwo, samowychowywanie);
2)  treści wychowawcze (tj. praktyczne i teoretyczne treści nauczania, treści 

pozaedukacyjne, wychowanie w rodzinie oraz treści samokształceniowe);
3)   metody edukacji (Blížkovský, 1992).

Ján Perhács, opisując zdolności do samokształcenia zwraca uwagę, że roz-
wijają się one podczas procesu kształcenia, rozwijają się od nieświadomych 
poprzez świadome formy działań, aż po świadome systemy samokształcenia 
i samoformowania (Perhács, 1992).

Emília Fulková, samokształcenie (autoedukację, autodydaktykę, samo-
uczenie) rozumie jako specyficzny rodzaj edukacji. Podczas powstawania tego 
procesu i jego realizacji w jednej osobie łączą się funkcje edukatora i edukowa-
nego (edukanta). Osobnik staje się inicjatorem i realizatorem systemu kształce-
nia. Sam go w sobie dokonuje, planuje, zabezpiecza, ocenia i wzbogaca. Staje 
się sam dla siebie pedagogiem i wychowawcą  (Fulková, 2008).

Czescy autorzy, tacy jak J. Průchou, E. Walterovou i J. Marešem, posługują 
się porównywalnymi definicjami, w których samokształcenie rozumieją jako 
kształcenie, w którym dorosły przeważnie sam sobie wyznacza cel edukacji, 
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wybiera przedmiot studiów, metodę uczenia się, a także motywuje samego sie-
bie. Sam zarządza oraz kontroluje wykonanie wyznaczonego sobie zadania, 
jego jakość, a także podejmuje decyzję, czy dane działanie będzie służyło jego 
rozwojowi (Průcha i inni, 1995). 

Bardzo istotną właściwość zauważył Kohoutek, który stwierdził, że „...
efektywność autoedukacji zależy od konstrukcji psychiki poszczególnych do-
rosłych. W szczególności od poziomu intelektu dorosłego i umiejętności po-
dejmowania zarówno działania dobrowolnego, jak i celowego“ (Kohoutek, 
2010a).

Analiza różnorodnych poglądów na samokształcenie dorosłych przepro-
wadzona przez przywoływaną wcześniej Fulková doprowadza autorkę do prze-
konania, że autoedukacja „...jest to w pełni świadoma czynność dorosłego czło-
wieka z wysoką samoaktywizacją, która pod wpływem określonych czynników 
wychowawczych przejawia się jako świadoma potrzeba innowacji, rozwoju 
własnej osobowości, zwiększenia swoich możliwości. Realizowana według 
własnych możliwości, ale również zharmonizowana z pewnymi trudnościami, 
jakie dorosły może napotykać w trakcie swojego dalszego rozwoju. Mająca na 
celu osiągnięcie optymalnego poziomu rozwoju wybranych stron sobowości 
i przygotowanie dorosłego do wykonywania głównych zadań z różnych obsza-
rów życia“  (Fulková 2010, s. 2). 

W Słowacji celom, jakie można realizować poprzez samokształcenie przyj-
rzeli się tacy pedagodzy, jak Jozef Daniel i Jozef Kuric. Daniel cele samokształ-
cenia dzieli na:
1. Specyficzne i indywidualne;
2. Rozwijające pozytywne właściwości;
3. Służące realizacji ideałów i modeli samokształceniowych;
4. Realizacji stylu życia i samowychowaniu (Daniel, 1994, s. 109).

Z kolei Kuric nadmienia, że cele samokształcenia pozwalają:
1. Uzyskać jak najwięcej wiedzy na temat człowieka, jego problemów, na 

podstawie których można rozwijać jego samokształcenie;
2. Poznać nieznane rzeczy i zjawiska na świecie;
3. Zdobyć wiedzę, rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania;
4. W dziedzinie swojej pracy zawodowej zdobyć jak najwięcej informacji 

z danego obszaru; 
5. Uczyć się samodzielności w myśleniu, działaniu;
6. Poprawić sprawność myśli, wyobraźni, pamięci, uwagi i innych procesów 

poznawczych u człowieka;
7. Zdobyć umiejętności w efektywnym rozwiązywania problemów codzien-

nego życia (Kuric, 1966).
Zgadzam się z poglądem Vladimíra Jůvy, że warunkiem lepszego samo-

kształcenia jest wewnętrzna motywacja, potrzeby własne i zainteresowania 
osobiste. Jednak dorosły w większości jest motywowany przez szkołę, pracę, 
społeczność, w której żyje, wpływ opinii publicznej, a więc generalnie wzoruje 
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się na innych. Zmiana w tym zakresie mogłaby doprowadzić dorosłego do roz-
budzenia zainteresowań filozoficznych, naukowych, technicznych, pracowni-
czych, kulturowych, sportowych czy wielu innych (Jůva 1997, s. 102). Należy 
pamiętać, że motywacja może doprowadzać do doskonalenia umiejętności oraz 
efektywniejszego wykorzystywania posiadanego doświadczeniu w celu rozwo-
ju czy uzupełnienia swych kwalifikacji bądź też wzbogacenia wiedzy, lepszego 
rozumienia własnej sytuacji życiowej czy wymagań stanowiska pracy. Może 
powodować ponawianie prób dołączenia do grupy ludzi, do których chcemy 
aspirować, stanowić inspirację. Potrzeba doskonalenia wypływa z rozwoju 
wiedzy i technik, zmian technologicznych oraz z poczucia pragnienia zdobycia 
wiedzy. 

Aby móc zweryfikować w ten sposób rozumianą motywację do autoeduka-
cji, przeprowadziłem w grudniu 2010 roku, w Wodzisławiu Śląskim, Wydzia-
le Zamiejscowym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ankietę. 
Udział w badaniu wzięły 54 osoby – 17 polskich i 37 czeskich studentów studiów 
licencjackich. W badaniu wzięło udział 31 mężczyzn i 23 kobiety. Najmłodszy 
mężczyzna miał 19 lat. Najstarszy miał 50 lat i był z Czech. Średni wiek ankie-
towanych to 30,7 lat. Trzeba jednak zaznaczyć, iż studenci z Polski są około  
10 lat młodsi od studentów czeskich (25,9 lat w porównaniu z czeskimi studen-
tami, ze średnim wiekiem 35,5 lat Czesi). Jako motywację do autoedukacji na 
pierwszym miejscu badani wskazywali potrzebę samorealizacji i podwyższenie 
swoich kwalifikacji – 44,2% wszystkich wyborów. Co trzeci i czwarty ankie-
towany wskazał, że oczekuje podwyższenia swoich zarobków (28%), a 14,3% 
ankietowanych wskazało motywy związane z utrzymaniem swojego stanowiska 
pracy (takie motywy wskazali wyłącznie czescy studenci), bądź znalezienia lep-
szej pracy (takie motywy wskazali jedynie polscy studenci)  (Pavlů, 2010).

Wykres 1.  Motywacja do autoedukacji

Źródło: badania w ramach seminarium licencjackiego pod kierunkiem autora artykułu.
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Próbując podsumowywać można stwierdzić, że autoedukacja jest postrze-
gana jako potrzeba człowieka, przy czym u niektórych dorosłych jest ona stałą 
potrzebą życiową, nawet stylem życia, która określa jego indywidualność. 

Autoedukacja ma miejsce zawsze w konkretnych czasie życia, a także 
w konkretnym środowisku – społeczeństwie ludzi, w którym żyjemy, pracuje-
my. Przejawia się ona również w codziennych związkach i komunikacji z ludź-
mi i między ludźmi. Staje się ważną formą kształcenia, niezbędną przy wspie-
raniu dążeń człowieka do lepszego życia. Autoedukacja jako jedna z dziedzin 
kształcenia, doprowadza u edukanta do rozwoju jego kluczowych kompetencji. 
Umożliwia mu osobisty rozwój, pewniejszy status w społeczeństwie i lepszą 
pozycję w życiu towarzyskim. Wszechstronna aktywność samokształcenia to 
także wymarzone stanowisko pracy i satysfakcjonujące życie. Najcenniejszą 
jednak nauką, jaka płynie z autoedukacji to zbudowany kapitał, który nie pod-
lega negocjacjom.  

Na zakończenie chciałbym zaproponować własną definicję autoedukacji: 
„Autoedukacja jest to forma samokształcenia i samowychowania zmotywowa-
nego wewnętrznie człowieka, w której cel, treści, metody, warunki i środowi-
sko określa on sam“. Taka edukacyjna i twórcza aktywność, płynąca z własnej 
chęci czy pragnienia prowadzi do pogłębienia i rozbudowy istniejących już 
umiejętności, wiedzy a także rozbudowy wiedzy zawodowej bądź zdobycia 
całkiem nowych doświadczeń dla poprawienia swojego codziennego życia 
i funkcjonowania w społeczeństwie. 

Autoedukacja odbywa sie więc na różnorodnych obszarach życia czło-
wieka, skierowana jest jednak przede wszystkim na własne kształcenie i sa-
mowykształcenie, co ma podkreślać jego indywidualność i rozwój osobisty. 
Wskaźnik efektywności jest zależny od poziomu edukanta oraz niezależności 
i spójności jego celów, a także potrzeby samokontroli i samooceny.

W przypadku optymalnego układu wszystkich czynników można założyć, 
iż w wyniku procesu  autoedukacji  edukowany może stać się edukatorem lub 
poprzez osobisty przykład motywować innych do samokształcenia.

Bibliografia

Beneš M., Andragogika.  Eurolex Bohemia, Praha 2003. 
Blížkovský B., Systémová pedagogika.  Amosium servis, Ostrava 1992. 
Daniel J., Kapitoly zo všeobecnej psychologie. VŠPg, Nitra 1994. 
Eger L., Technologie vzdělávání dospělých. Západočeská univerzita  

v Plzni. Plzeň 2005. 
Fulková E., Všeobecná didaktika I. Infopress, Bratislava 2008. 
Halík T., Osobní sdělení (wypowiedź dla autora artykułu) z dnia 4.10.2010 

– Praha, 2010.
Jůva V.sen. & jun.: Úvod do pedagogiky. Paido, Brno 1997. 



244 Jiří Pavlů 

Kohoutek R., Osobní sdělení (wypowiedź dla autora artykułu) z dnia 
30.11.2010. Brno 2010a.

Komenský J.A., Didaktika analytická. /Překlad z latinského jazyka Helena 
Businská/. Edice Ozvěny, sv. 1. Samcovo knihkupectví v Praze II. Praha 1946.

Kuric J., O sebavýchove mladého človeka. SPN. Bratislava 1966.
Malach J., Úvod do pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Stu-

dijní opora (s. 43, 85, 90). Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta – Centrum 
dalšího vzdělávání-Edice: Mimořádné formy studia, číslo: 51. Ostrava 2005.

Memorandum o celoživotním učení. MŠMT. Praha 2000.
Palán Z., Lidské zdroje-výkladový slovník. Academia. Praha 2002. 
Perhács J., Teória školskej výchovy a vzdelávania dospelých. Univerzita 

Komenského, Bratislava 1992. 
Průcha J., Walterová E., Mareš J., Pedagogický slovník. Portál, Praha 1995. 
Pavlů J., Práce k rigoróznímu řízení – FF Univerzita Karlova, Praha 2002.
Pavlů J., Badania w ramach seminarium licencjackiego  18.12.2010. Wo-

dzisław Śląski 2010.
SAV – Slovenská akadémia vied, jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Brati-

slava - jp-1381/08 ze dne 17. 9. 2008. Bratislava 2008.  
Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení jazykové kultury – jazyková po-

radna, ze dne  17.8.2008. Praha 2008.

Netografia

Fulková Emília: http://www.siov.sk/sccf/Data/Prispevky/Fulkova.doc 
[19.11.2010].

Kohoutek Rudolf: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/auto-
edukace [19.11.2010]. 

Kultúra slova – jazykovedný časopis (2001, č. 6,), www.juls.savba.sk 
[19.11.2010]. 

Rabušicová Milada: Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního 
učení.

Sborník prací filozofické fakulty Brněnské Univerzity, ročník LIV řada pe-
dagogická (U), Č. 11 Masarykova univerzita, Brno 2006.  

 http://www.phil.muni.cz/wupv/home/Documents/sbornik-u11-mpsv- pro-
jekt/02Rabusicova%20U11.pdf  [ 19.11.2010].

Švec Štefan: http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/Ostatne/
OSPED200501.pdf [19.11.2010].



245Autoedukacja w refleksji czeskich i słowackich pedagogów i andragogów

Summary

Consignment of pedagogy of the oppressed by Paul Freire

Key words: Banking education, pedagogy, oppression, problem-posing 
education, emancipation, P. Freire

In this article the author presents the content of the seminal Freire’s book, 
Pedagogy of the Oppressed, which has not been yet published in Polish. The 
presentation of the current of Freire’s thought is accompanied by the numerous 
quotations. In the introduction to the article, the author locates Freire’s philoso-
phy in the context of pedagogical discourses.


