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AUKSOLOGIA  ANDRAGOGICZNA.  DOROSŁOŚĆ 
W  PRZESTRZENI  ROZWOJU  I  EDUKACJI1 

1. Auksologia andragogiczna i jej przedmiot badań  

Auksologia andragogiczna jest działem refleksji i badań andragogicz-
nych, koncentrujących się wokół zagadnień dotyczących rozwoju człowieka 
dorosłego, w tym także i starszego, powiązanego z procesami szeroko rozu-
mianej edukacji. Auksologia andragogiczna wiąże więc procesy rozwoju 
z procesami edukacyjnymi i traktuje je jako immanentne i uniwersalne cechy 
procesu życia człowieka dorosłego. 

Przedmiot jej badań odnosi się więc do powiązanej ze sobą przestrzeni 
rozwoju i edukacji człowieka dorosłego. Jej związek z andragogiką jest za-
sadniczy, gdyż stanowi jej subdyscyplinę i jako taka włącza się swymi bada-
niami w teorię andragogiczną oraz praktykę edukacji dorosłych. Widoczny 
jest jej silny związek z psychologią rozwojową człowieka dorosłego. 

Podstawowymi   pojęciami auksologii andragogicznej są: dorosłość, roz-
wój, edukacja. Jest subdyscypliną nową (prawie nieobecną do lat 90. XX 
wieku) i niezwykle rzadko uprawianą przez andragogów  w naszym kraju. 
Jednak jej początków w polskiej andragogice, możemy szukać już u Heleny 
Radlińskiej – twórczyni andragogiki na polskim gruncie  (por. Dubas 2007a, 
s. 285–286), dla której dorosłość była plastyczną, rozwojową fazą życia czło-
wieka. Myśl o związku rozwoju i uczenia się nie była obca Janowi Amosowi 
Komeńskiemu – twórcy nowożytnej pedagogiki, gdy życie ludzkie dzielił na 
osiem „szkół”– okresów uczenia się, powiązanych z potrzebami rozwoju 
człowieka w poszczególnych etapach życia (por. Dubas 2004a, s. 200).  
Współczesna refleksja na temat całożyciowej edukacji, aktualnie często po-
dejmowana w literaturze polskiej i obcej,  taki związek wyraźnie ukazuje. 

2. Dorosłość – podstawowa kategoria badawcza andragogiki 

Współczesne polskie badania andragogiczne nad dorosłością, trzeba 
stwierdzić, że niezbyt licznie reprezentowane, koncentrują się głównie wokół 
kategorii pojęciowej „dorosłość” i „człowiek dorosły” (Czerniawska 1982, 
1996; Urbański 1986, 1989; Malewski 1990; Przyszczypkowski 1995, Dubas 
2000, 2001, 2002a, 2004a, 2005a,b). Warto odwołać się także raz jeszcze do 

                                                           
1 Tekst przyjęty do druku przez Pracownię Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu 

Łódzkiego. 
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początków refleksji nad dorosłością na polskim gruncie, reprezentowanej 
przez Helenę Radlińską (1947), która naszkicowała wielowymiarową perspek-
tywę spostrzegania człowieka dorosłego jako istoty rozwijającej się. Należy 
odnotować współwystępowanie i swoistą zamienność płaszczyzn epistemolo-
gicznych, penetrowanych przez badaczy, a zawierających się w kategoriach 
pojęciowych „dorosłość”, „człowiek dorosły” bądź „dorosły”, co z punktu 
widzenia poznawczego nie wytycza przecież tożsamości znaczeń, jednak 
z perspektywy praktyki oświatowej ulegało ujednoliceniu i ujawniało człowie-
ka dorosłego bardziej tylko jako uczącego się niźli jako dorosłego uczącego 
się w aspekcie złożoności fenomenu ludzkiej dorosłości. 

       2.1. Dorosłość jako faza życia człowieka – typologia etapów dorosłości 

Pierwszym i podstawowym, także dla badań empirycznych, odniesieniem 
andragoga wobec dorosłości jest jej „osadzenie” w biegu życia ludzkiego. 
Dorosłość to najbardziej rozległy w czasie kalendarzowym okres (faza, sta-
dium, era) życia ludzkiego, umownie rozpoczynający się od 18 roku życia, co 
stanowi  formalną granicę początku dorosłości (Dubas 2009a, s. 116–117). 
Ludzką dorosłość kończy śmierć i jest to górna granica dorosłości. Dorosłość 
podlega wewnętrznym periodyzacjom, dokonywanym przez badaczy zagad-
nienia, w szczególności psychologów rozwojowych2. Periodyzacje te bez-
sprzecznie wynikają z faktu ewidentnego zróżnicowania bio-psycho-
społecznego poszczególnych etapów dorosłości, na co również zwraca się 
powszechnie uwagę3.  Najczęściej też poszczególne okresy (fazy, ery) i pod-
okresy (etapy) rozwoju człowieka  umiejscawiane  są  w określonych prze-
działach wieku kalendarzowego, z zaznaczeniem jednak ich umownego i przy-
bliżonego charakteru4.  

Świadomość, iż formalna granica  dorosłości nie jest równoznaczna z o-
siągnięciem dojrzałości, koniecznej dla realizacji dorosłego życia, komplikuje 
przejrzystość andragogicznej refleksji nad dorosłością, w tym także jej perio-
dyzacji. Trudno określać cechy i zadania rozwojowe dorosłości, wyznaczać jej 
edukacyjne cele, jeśli nie jest jasnym, gdzie i dlaczego w cyklu jednostkowego 
życia, dorosłość jest umiejscowiona. 

Umownie andragog  możne przyjąć, że dorosłość konstytuuje pięć zasad-
niczych i zarazem zdecydowanie odmiennych etapów rozwojowych: 
1) przedproże dorosłości (od 18  do 25 r. ż.); 
2) wczesna dorosłość (od 25 do  40 r.ż.); 
3) środkowa dorosłość (od 40 do  60/65 r.ż.); 
                                                           

2 Dla przykładu kilka wskazań bibliograficznych periodyzacji rozwoju człowieka: 
Harwas-Napierała, Trempała (red.), 2000, tom 2, s. 15;  Levinson, cyt. za Miś 2000, 
s. 46–51;  Erikson, cyt. za: Sękowska 2000, s. 101–143;  Pietrasiński 1990.  

3 Por. np. Levinson, 1978, cyt. za   Socha (red.), 2000, s. 48. 
4 Przykładem klasyfikacji dorosłości, pozbawionej wewnętrznych granic wieko-

wych, jest klasyfikacja Włodzimierza Szewczuka (1959).  
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4) późna dorosłość – starość (od 60/65 do 80 r.ż.); 
5) sędziwa dorosłość – wiek sędziwy (powyżej 80 r.ż.)5.  

Każdy z tych etapów wiąże się z odmiennymi procesami edukacji, które 
odpowiadają potrzebom „zmieniającego się” dorosłego i oczekiwaniom spo-
łeczno-kulturowym, kierowanym wobec niego. 

2.2. Dorosłość w  ujęciach paradygmatycznych 

Andragog poszukuje także definicji dorosłości, mając świadomość zło-
żoności tego fenomenu ludzkiego życia. Dotychczasowe andragogiczne bada-
nia, a raczej rozważania i refleksje nad, wokół, o dorosłości daje się uporząd-
kować w kilka zakresów tematycznych, ukazujących odmienność opisów 
dorosłości, zróżnicowane perspektywy jej oglądu (badań) i różne sposoby 
odczytywania jej znaczeń, a w następstwie odmienne spostrzeganie dorosłości 
ludzkiej i jej praktyczno-edukacyjną interpretację. W tym kontekście możemy 
mówić o kilku podejściach, widocznych w sposobie  badania, opisie i in-
terpretacji dorosłości, mających cechy ujęć paradygmatycznych. Syntetyzując 
te konteksty  oglądu dorosłości można mówić o: 
–  dorosłości w paradygmacie auksologicznym, w którym dorosłość określa-

na jest jako rozwojowy okres życia człowieka, 
–  dorosłości w paradygmacie aksjologicznym, gdzie dorosłość rozumiana 

jest jako pełna dojrzałość, 
–  dorosłości w paradygmacie socjologicznym, wskazującym na dorosłość 

jako rolę społeczną i wynik socjalizacji, 
–  dorosłości w paradygmacie biograficznym, spostrzeganej jako indywidual-

ne doświadczenie fenomenu życia, obecne w pamięci (auto)biograficznej 
człowieka. 

–  dorosłości w paradygmacie edukacyjnym, opisującym dorosłość jako edu-
kacyjny okres życia człowieka (Dubas 2005a, s. 41–53). 

3. Rozwój – przestrzenią dorosłości 

3.1. Dorosłość w paradygmacie auksologicznym 

Szczególnie istotnym, z perspektywy poruszanego zagadnienia i wskazań 
na ważące konteksty rozumienia dorosłości, jest paradygmat auksologiczny. 

                                                           
5 Szczegółowa charakterystyka – por. Dubas 2009a, s. 115 i dalsze. Dla porów-

nania warto przytoczyć dwie znaczące klasyfikacje: Daniela J. Levinsona: dzieciń-
stwo i dorastanie (0–2), młodzieńcza dorosłość (17–22), wczesna dorosłość (17–45), 
środkowa dorosłość (40–65), późna dorosłość (po 65 r.ż.). Klasyfikacja ta uwzględnia 
pięcioletnie okresy przejściowe: 17–22, 40–45 i 60–65 (cyt. za Miś 2000, s. 51 oraz 
Erika H. Eriksona: okres niemowlęcy (0–2), okres dzieciństwa (2–5),  dzieciństwo – 
wiek szkolny (6–11), adolescencja (11–18), wczesna dorosłość (18–25), średnia doro-
słość (25–50), późna dorosłość (50–75), starość (powyżej 75 r.ż.) (cyt. za Sękowska 
2000, s. 142). 



Elżbieta Dubas 136

Najogólniej – dorosłość jest w nim rozumiana jako rozwojowy okres życia 
człowieka (Dubas 2005a, s. 42–44). 

Analiza literatury przedmiotu ukazuje, że dorosłość w polskiej andrago-
gice rzadko jest  rozpoznawana  poprzez pryzmat badań nad rozwojem czło-
wieka (Dubas 1987,  2002c).  

Punktem odniesienia dla refleksji auksologicznej długo była dla polskich 
andragogów  praca Włodzimierza Szewczuka Psychologia człowieka dorosłe-
go (1959). Do dziś też polskie opracowania z zakresu nauk psychologicznych, 
m.in. Tadeusza Tomaszewskiego, Janusza Reykowskiego, Stanisława Gerst-
manna, Elżbiety Sujak (lata siedemdziesiąte), Wiesława Łukaszewskiego, 
Kazimierza Czarneckiego, Marii Tyszkowej, Kazimierza Dąbrowskiego (lata 
osiemdziesiąte), Zbigniewa Pietrasińskiego, Anny Gałdowej, Anny Brzeziń-
skiej, Marii Przetacznik-Gierowskiej, Marii Tyszkowej (lata dziewięćdziesią-
te), Barbary Harwas-Napierały i Janusza Trempały, Marii Straś-Romano-
wskiej, Pawła Sochy (2000) stanowią podłoże dla takich refleksji i badań, 
choć nie wolno pominąć znaczenia i opracowań z zakresu innych dyscyplin 
naukowych, np. biologicznych (Napoleon Wolański) i socjologicznych (Jan 
Szczepański, Halina Worach-Kardas i inni). Oprócz polskich źródeł inspiracją 
dla andragogicznych refleksji były także obce teorie rozwoju człowieka. Po-
czynając od słynnej już pracy Charloty Buhler Der menschliche Lebenslauf 
als psychologisches Problem (1933, wyd. polskie 1999), korzystano, począw-
szy od lat 60. XX wieku, z opracowań takich badaczy, jak Carl G. Jung,  Erik 
H. Erikson, Daniel Levinson, Bernice L. Neugarten, Robert J. Havighurst, 
Abraham H.  Maslow, Paul B.  Baltes, James E. Birren, Malcolm S. Knowles, 
Chere Campbell Coggins, K. Patricia Cross, Helen L. Bee, Ann Birch, Robert 
R. McCrae, Paul T. Costa czy w obszarze badań gerontologicznych, m.in. 
David B. Bromley,  Ursula Lehr, Hans Thomae`a, Ian Stuart – Hamilton i inni. 

Rozwój okazał się w drugiej połowie XX wieku jednym z głównych klu-
czy, otwierających drzwi do zrozumienia dorosłości. Został zdiagnozowany 
jako proces całego życia ludzkiego, zachodzący w wielu jego płaszczyznach, 
co w konsekwencji pozwoliło spojrzeć także na dorosłość jako czas wielora-
kich przemian: biologicznych, psychicznych, społecznych, kulturowych i du-
chowych. Rozwój człowieka „wykroczył” poza mechanizmy biologiczne; 
okazał się bardziej złożony i nieprzewidywalny, a nade wszystko permanent-
nie transcendujący ku nowym, ważnym celom życia ludzkiego. Pozwoliło to 
ujrzeć dorosłość jako strukturę dynamiczną, niegotową, ciągle się stającą, 
transgresyjną. Dorosłość mogła zaskakiwać zmianami, interesować niedookre-
śleniem i ciągłą perspektywą nowego. Rozwój okazał się swoistą „zdobyczą” 
dorosłości, która nadała jej kolorytu i z  szarego, monotonnego okresu życia 
uczyniła czasem fascynujących, nieprzewidywalnych perspektyw. Zmiany te 
mogą być urzeczywistniane. Powszechnie bowiem przyjęto, że człowiek po-
siada nieograniczone potencjały rozwojowe, a jedynie od stopnia ich stymula-
cji zewnętrznej, a nade wszystko wewnętrznej, zależy ich aktualizacja. 
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Rozwój w dorosłości okazał się dynamiczny, a nawet „rewolucyjny”, 
kryzysowy, szczególnie w sytuacjach „przełomów” życiowych, przeżywanych 
w kontekście znaczących, często trudnych wydarzeń osobistych i globalnych. 
Kryzysom rozwojowym przestano jednak przypisywać jedynie charakter neu-
rotyczny, destrukcyjny, patologiczny, a również, a może nade wszystko, od-
szukano w nich swoistą rozwojową szansę; kryzys może prowadzi, nawet 
poprzez regres, ku wyższym poziomom rozwoju jednostki. 

Rozwój też „nadał” dorosłości jeszcze bardziej wyraźne piętno indywi-
dualności, gdy okazało się, iż jedną z jego niezbywalnych cech jest właśnie 
indywidualny charakter, mimo pewnej typowości przebiegu procesu rozwoju, 
ujętej m.in. w tzw. zadaniach rozwojowych. 

Dorosłość, w auksologicznym ujęciu, jawi się jako znaczna część, bo 
przeważająca  latami kalendarzowymi, a najczęściej i  życiowym doświadcze-
niem, drogi życiowej człowieka, od poczęcia aż po śmierć. Droga ta oznacza 
rozwój. Jest zmierzaniem ku jakiemuś celowi, a człowiek, także dorosły, jawi 
się jako homo viator, jako istota będąca w drodze. Fenomenologia drogi roz-
wojowej jest niezwykle skomplikowana (Gałdowa 2000, s. 175 i nast.). Owa 
droga ma także swoje manowce, pułapki, a jedną z nich, ostatnio szczególnie 
obserwowaną, jest skazanie na rozwój jako konieczność bycia ciągle 
w „przemianach”, jako nadaktywność rozwojową, zaprzeczającą istocie roz-
woju, który bowiem oprócz odczuwanych i obserwowanych zmian, „składać 
się” winien także z czasu wyciszenia, spowolnienia, kontemplacji, jakby „nic 
nierobienia”, koniecznego dla podnoszenia jakości życia. Owe pułapki rozwo-
ju, kreowane przez współczesne warunki cywilizacyjno-społeczne nowocze-
snych społeczeństw, stanowią także swoiste wyzwania dla współczesnej doro-
słości, która może się w tej sytuacji zagubić, ale może się też i odradzać w no-
wej postaci. 

Opisując dorosłość poprzez pryzmat procesu rozwoju nie da się jednak 
jej w pełni zrozumieć. Rozwój ludzki bowiem jest na tyle skomplikowanym 
i złożonym zjawiskiem, a przy tym i niewyrażalnym, iż stanowi „materię” nie 
do końca „badawczą”, tym bardziej też nie poddającą się empirycznym wery-
fikacjom.  Pozostaje, jako bardziej adekwatne do przedmiotu poznania, roz-
poznawania indywidualnych dróg rozwoju  poprzez opis i analizę zawartości 
jednostkowych biografii, a i to nie przyniesie poznania pełnego, gdyż rozwój 
ludzki, w swej głębi i skomplikowaniu biograficznemu, wymyka się procesom  
diagnostycznym. Odsłania jednak tajemniczość natury ludzkiej, jej jednost-
kowość i niepowtarzalność, bogactwo sposobów przeżywania cudu życia 
przez każdego pojedynczego człowieka. 

Dorosłość jako fenomen rozwojowy ukazuje więc życie ludzkie jako 
swoisty „ocean” możliwości, wyjątkowych szans, zróżnicowanych następstw 
jednostkowych wyborów, składających się na również niepowtarzalne ludzkie 
losy i  biografie. 
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3.2. Paleta problematyki auksologii andragogicznej 

Zagadnienia związane z rozwojem człowieka dorosłego i opisujące ten 
rozwój można uporządkować w swoistą „paletę” problematyki auksologii 
andragogicznej. „Paleta” ta   jest niezwykle bogata i zawiera ciągle inspirujące 
i nie do końca rozstrzygnięte liczne  zagadnienia badawcze, także ważne dla 
refleksji i praktyki edukacji dorosłych (Dubas 2004b, s. 139–142). Dotyczą 
one następujących kwestii: 
− samej definicji rozwoju człowieka – rozwój jako proces wszelkich zmian; 

rozwój jako jedynie proces zmian  progresywnych (por. Szczepański 1981, 
s. 70); rozwój jako zmiany doskonalące mimo doświadczanych regresów 
rozwojowych, wykorzystanych jako szansa w procesie zmierzania jednost-
ki  ku jej osobowej pełni (dojrzałości); 

− czynników determinujących rozwój – czynniki zewnętrzne, tj. wpływ 
środowiska, wychowania i losu, oraz czynniki wewnętrzne, tj. wyposażenie 
dziedziczne jednostki i jej  aktywność rozwojowa; 

− zakresów (wymiarów) rozwoju – rozwój biologiczny, psychiczny, spo-
łeczny, kulturowy i duchowy (Dubas 2002d, s. 115 i dalsze)6;  

− potencjałów rozwojowych, określanych w badaniach jako niewyczerpy-
walne i nieograniczone. Jednostka ludzka z tej perspektywy jawi się jako 
„niedokończona”, „zadana”, z ciągłymi perspektywami i możliwościami 
rozwojowymi, plastyczna; 

− wspomagania rozwoju poprzez czynniki  zewnętrzne (inni ludzie, 
a szczególnie wychowanie)  i czynniki wewnętrzne, tj. przede wszystkim 
aktywność samorozwojową  jednostki). Rozwój jest przede wszystkim  za-
daniem dla samej jednostki. Jak pisała H. Radlińska: „Za nikogo nie moż-
na się rozwinąć, za nikogo nie można wzrastać. Można tylko dopoma-
gać...” (1947, s. 20). W tym samym duchu twierdziła Teresa Kukołowicz, 
że „Nie ma rozwoju bez osobistego udziału samego człowieka (1978, 
s. 33);  

− regresywnych zmian, szczególnie nasilonych w starości  –  bezsprzecz-
ny regres w obszarze rozwoju biologicznego człowieka nie musi nie-
uchronnie  prowadzić do ogólnego regresu jego osobowości. Zmiany re-
gresywne mogą być podłożem dla doskonalenia się  człowieka w innych 
wymiarach życia. Zmniejszona sprawność biologiczna pozwala człowie-
kowi zastanowić się nad sensem jego życia, poszukiwać innych obszarów 
samorealizacji, przygotowywać się do godnego odejścia. Zmiany regre-
sywne, doświadczane poza wymiarem biologicznym, także mogą być 

                                                           
6 Por. także podobne konteksty:  Kamiński 1982; podobnie H. Radlińska – czło-

wiek jako istota bio-socjo-kulturalna; Morin 1977, s. 178 – mózg scala cztery fereda-
cje: bio-socjo-psycho-kulturową;  Kunowski 1993, s. 194–203 – warstwice rozwoju 
człowieka: biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, czysto du-
chowa lub światopoglądowa. 
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„przekraczane”, wykorzystywane jako szansa i transformowane w nową 
wyższą jakość życia; 

− procesu indywiduacji w rozwoju ludzkim. Według Carla G. Junga ozna-
cza on swoiste odwrócenie możliwości, potrzeb i zakresów realizowanego 
rozwoju po połowie życia człowieka (około lat czterdziestych), u obu płci  
w przeciwnych kierunkach rozwojowych; orientacja rozwojowa wewnętrz-
na u kobiet, po wychowaniu dzieci, zmienia się na orientację zewnętrzną, 
a u mężczyzn zewnętrzna, ukierunkowana na pracę zawodową i karierę, na 
wewnętrzną, bardziej związaną z życiem rodzinnym i refleksyjnością emo-
cjonalno-egzystencjalną. Tym samym każdy człowiek, każda z obu płci, 
„przerabia” te same zadania rozwojowe, choć w odmiennym czasie swego 
życia. W trakcie realizacji zadań życiowych, w perspektywie całości biegu 
ludzkiego życia, obie płci doskonale się więc uzupełniają (por. Pietrasiński 
1990, s. 103; Gałdowa 2000, s. 141 i nast.). W tym kontekście można też 
szerzej mówić o indywidualnym charakterze rozwoju każdej osobowo-
ści, niepowtarzalności i unikatowości przemian, jakim podlega mimo ty-
powości etapów i zadań rozwojowych; 

− koncepcji zadań rozwojowych, znanych z opracowań R.J. Havighursta 
(1970) i E. Eriksona (cyt. za Pietrasińki 1990, s. 82). Podkreśla ona, że 
podczas swego życia człowiek wypełnia specyficzne dla danej fazy (okre-
su) rozwojowego zadania, typowe dla społeczności i etapu rozwojowego 
cywilizacji, w której żyje. Oprócz zadań typowych, jednostka realizuje 
również zadania indywidualne, wyraźnie charakterystyczne tylko dla jej 
biografii; 

− rozwoju w sytuacjach trudnych (kryzysowych, traumatycznych, granicz-
nych, progowych), który może mieć charakter zmian progresywnych, do-
skonalących, jednak najczęściej pod warunkiem zaangażowania się jed-
nostki w jej sytuację życiową. Rozwój w sytuacjach trudnych nie musi być 
rozpatrywany w kategoriach neurotycznych, lecz normatywnych (Dąbrow-
ski 1979, 1982); 

− kierowania własnym rozwojem jako swoistej kompetencji człowieka, 
dzięki której staje się on w większym stopniu autorem swojego życia  
i umiejętnie wykorzystuje różne sytuacje życiowe dla wzrastania w mądro-
ści (Pietrasiński 1990, s. 136, 105);  

− przebiegu procesu rozwojowego, coraz częściej określanego jako rozwój 
spiralny, w przeciwieństwie do rozwoju linearnego. Bieg rozwoju, bardziej 
przypominający spiralę niż linię prostą, odzwierciedla okresy progresów 
i regresów, dezintegracji i integracji, wielokrotnych rekurencji, choć na 
różnym poziomie, i w ostatecznym efekcie, wznoszenia się wciąż na wyż-
sze poziomy rozwojowe (por. Bee, cyt. za Malewski 1998, s. 87; Dąbrow-
ski 1979); 

− znaczenia okresów „przejściowych”, między dużymi fazami, etapami, 
epokami rozwojowymi, uchwyconych przez D. Levinsona, jako okresy 
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trwające średnio około pięciu lat, zawierające cechy tożsamości z dwóch 
faz: poprzedzającej i następującej, stanowiące swoistą mieszankę treści 
rozwojowych, tworzących podstawę dla formowania osobowości bardziej 
kompetentnej i lepiej radzącej sobie z nowymi, coraz trudniejszymi wy-
zwaniami rozwojowymi (por. Levinson, cyt. za Miś 2000); 

− ciągłości i skokowości zmian rozwojowych. Zmiany  rozwojowe czło-
wieka dzieją się najogólniej w sposób ciągły, systematyczny, „codzienny”, 
stąd trudno z dnia na dzień obserwować wyraźne różnice rozwojowe, ale 
oprócz nich dzieją się także i zmiany skokowe, „rewolucyjne”, m.in. wsku-
tek nagłych wydarzeń losowych, które przyszło jednostce przeżyć. One 
zmieniają człowieka gwałtownie, w sposób zdecydowanie obserwowalny 
nawet „z dnia na dzień”. Dyskusja na temat ciągłości i nieciągłości (stało-
ści)  zmian w procesie rozwojowym ciągle zajmuje badaczy (por. Obu-
chowski 2002, s. 53 i nast.; McCrae, Costa 2005, s. 128–133); 

− rozwoju jako procesu zmian na tyle dynamicznych, że opisuje on życie 
człowieka jako ciąg intensywnych, ciągłych, cyklicznych zmian, także w o-
kresie dorosłości i starości, a nie jako zjawisko statyczne, fazowe, linearne; 

− znaczenie wszystkich zmian rozwojowych, na przestrzeni całego życia 
człowieka, dla całości jego tożsamości, finalnego efektu rozwojowego 
w postaci życia mniej lub bardziej udanego, ostatecznego efektu rozwoju 
pełni osobowości człowieka; 

− trudności poznania procesów rozwoju człowieka, w kontekście jego 
indywidualnego zróżnicowania, trudności werbalizacji doświadczeń roz-
wojowych przez samą jednostkę. Rozwój w dużej mierze jest zjawiskiem 
niebadalnym i niewyrażalnym (Gałdowa 2000, s. 17 i nast.); 

− metody biograficznej, metody psychohistorii jako najbardziej adekwat-
nej dla opisu złożonego procesu rozwoju człowieka; 

− fenomenologii drogi rozwojowej, uwzględniającej opis złożonego, zróż-
nicowanego biegu ludzkiego rozwoju na przykładzie jednostkowych bio-
grafii. „Drogi” rozwojowe zawsze mają swoje manowce, zakręty, pułapki, 
ścieżki i autostrady, pobocza… Droga rozwojowa ukazuje człowieka jako 
pielgrzyma (Gałdowa 2000, s. 175 i nast.). Drogi rozwojowe starości oka-
zują się też jako bardzo rozbudowane i ukazują człowieka starszego  jako 
zmierzającego do osiągnięcia ważnych dla niego celów i wartości życio-
wych (Dubas 2002b); 

− spostrzegania rozwoju człowieka coraz częściej szeroko, jako efektu 
oddziaływania warunków zewnętrznych (społeczno-kulturowo-cywiliza-
cyjnych), warunków wewnętrznych (biologicznych i psychicznych) oraz  
transcendentnych (Bóg, Absolut, ideały człowieczeństwa, wartości uniwer-
salne, transcendentalia). Przez to badanie  rozwoju człowieka odchodzi od 
wersji jedynie empirycznej (psychologicznej) i zmierza ku płaszczyźnie 
metafizycznej, z elementami egzystencjalnymi, aksjologicznymi i  wymia-
rami transcendencji.  
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Szeroki kontekst rozważań nad rozwojem człowieka ujawnia ten proces 
jako aktywne i twórcze przystosowanie się jednostki do szeroko rozumianej 
jej sytuacji życiowej, poprzez ciąg różnych przemian wewnętrznych i ze-
wnętrznych, dotyczących zachowań i działań w środowisku. Rozwój, w jego 
permanencji, kończy dopiero śmierć. Ona tym samym kończy proces rozwoju 
człowieka dorosłego.   

4. Edukacja – przestrzenią dorosłości 

Andragogiczna perspektywa spostrzegania dorosłości, także w aspekcie 
rozwojowym, nie może pominąć edukacji jako istotnego czynnika tę dorosłość 
opisującego i kształtującego. 

4.1. Szerokie rozumienie edukacji 

Odwołując się do różnorodnych kontekstów myślenia o edukacji (Dubas 
2007a, s. 277–295) widocznym jest, jak edukacja dzisiaj znacznie wykroczyła 
poza wąski, intencjonalny i intelektualno-praktyczny kontekst kształcenia 
i wychowania, i uwzględnia również istotne wymiary: autoformacyjny, aksjo-
logiczny  i egzystencjalny, przez co pozwala człowiekowi podnosić jakość 
życia i zyskiwać jego pełnię. Edukacja jest aktywnością ludzką złożoną i wie-
lowymiarową, rozciągającą się na przestrzeni całego życia ludzkiego. Eduka-
cja taka sprzyja uświadomieniu, zrozumieniu, oświeceniu – dookreśleniu toż-
samości jednostki. Wydobywa wartość życia ludzkiego, także w dorosłości  
i w starości. Towarzyszy człowiekowi w procesie osobowego dojrzewania, 
prowadząc ku osobowej pełni. Sprzyja afirmacji życia, szczególnie trudnej 
w starości i podnosi poczucie życiowej satysfakcji. Pozwala zrozumieć rzeczy 
ostateczne. Przybliża człowieka do odkrycia tajemnicy życia i tajemnicy czło-
wieka. Jest ważnym wymiarem życiowej aktywności – przeciwdziała nudzie, 
marazmowi i atrofii rozwojowej. Włącza się w bieg życia, rozwoju i socjaliza-
cji, wspierając te zasadnicze procesy, na tle których, na przestrzeni życia, 
realizuje się ludzkie człowieczeństwo. 

Tak pojęta edukacja, szczególnie w dorosłości i starości, łączy się 
z medytacją nad życiem, z której może wyniknąć (z)rozumienie fenomenu 
życia, tak w perspektywie  jednostkowego losu, jak i w wymiarze uniwersal-
nym. 

Tak opisana edukacja, zatacza koło ku uniwersalnym wymiarom życia 
ludzkiego. Tak pojęta   edukacja, a raczej uczenie się, poznawanie, refleksja, 
są niezbywalnym atrybutem człowieczeństwa i koniecznością losu istot wypo-
sażonych we władze poznawcze i emocjonalne. 

4.2. Paradygmat edukacyjny w andragogice 

Szerszy kontekst edukacji, uwzględniany także w opisie dorosłości, 
obejmuje tzw. paradygmat edukacyjny. Można przyjąć, że paradygmat ten 
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(Dubas 2005) stanowi kanwę dla poszukiwań badawczych andragogów i zara-
zem nakreśla kluczowy dla andragogiki obszar badań. Jest on odnoszony do 
licznych przestrzeni poznawczych, co tym samym pozwala na  najszerszy opis 
zjawiska dorosłości w perspektywie edukacji. Jego rozległy zakres treściowy 
uwidacznia szeroką rozpiętość problematyki edukacji człowieka dorosłego, 
przy czym należy podkreślić współczesne stosowanie szerokiego rozumienia 
pojęcia edukacja człowieka (Dubas 2007c, s. 42). 

Punkt wyjścia dla pojmowania człowieka i ludzkiej dorosłości w para-
dygmacie edukacyjnym stanowić może, w gruncie rzeczy uniwersalna, teoria 
całożyciowej edukacji. Wypromowana w latach 70. XX wieku, choć jej idea 
podnoszona była już w starożytności, np. przez Platona, zawierała ją także 
refleksja pedagogiczna twórcy nowożytnej pedagogiki Jana Amosa Komeń-
skiego, nie zajmowała jednak zbytnio badaczy, traktowana raczej jako górne 
hasło, pobożne życzenie, najczęściej rozumiana potocznie, oczywista, nie 
wymagała więc uzasadnień badawczych (por. Malewski 2002). Pod koniec 
XX wieku zmienia się jednak spojrzenie na edukację i inaczej uzasadnia się 
jej obecność w życiu człowieka na przestrzeni całej jego biografii. Z teorią 
całożyciowej edukacji człowieka  w polskiej współczesnej myśli andragogicz-
nej wiąże się nazwisko Józefa Kargula (2001). Teorię tę podbudowuje szero-
kie rozumienie edukacji jako procesu całożyciowego uczenia się człowieka, 
uczenia się wykraczającego poza instytucje, realizowanego na tle biegu życia 
jednostki, wtopionego w życie. Człowiek staje się, w tym sensie, uczącym się 
przez całe życie. Uczenie się, immanentnie związane z procesem życia, łączy 
się równocześnie z procesem ludzkiego rozwoju i zmierzania ku pełni czło-
wieczeństwa. Parafrazując znaną myśl, można by rzec: Uczę się, więc jestem. 

Struktura edukacyjnego paradygmatu badawczego andragogiki zawiera 
następujące kategorie poznawcze: 
• Edukacja – uniwersalne i aktualne konteksty rozumienia pojęcia. 
• Możliwości uczenia się w wieku dorosłym. 
• Motywacja uczenia się i motywacja niepodejmowania uczenia się. 
• Potrzeby edukacyjne w ich wymiarze uniwersalnym i historycznym. 
• Specyfika uczenia się w dorosłości. 
• Opis sytuacji uczenia się dorosłych.  
• Strategie edukacyjne. 
• Kompetencje edukacyjne. 
• Treści uczenia się powiązane z przestrzenią życiowej aktywności człowie-

ka dorosłego. Projekty i epizody edukacyjne.  
• Cel i sens edukacji. Aksjologiczny wymiar edukacji. 
• Funkcje edukacji w życiu człowieka dorosłego.  
• Uczenie się jako autoedukacja. 
• Uczenie się na tle jednostkowej biografii. Biografia edukacyjna. Biogra-

ficzne linie edukacyjne. 
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Wielokontekstowo spostrzegana edukacja bezsprzecznie ma prowadzić 
człowieka do pozyskiwania ważnych kompetencji życiowych (zaradności, 
odpowiedzialności, samodzielności i innych), pozwalających mu lepiej radzić 
sobie w życiu, realizować swoje osobowe dojrzewanie – stawać się bardziej 
dorosłym, żyć szczęśliwiej (Dubas 2004b, s. 144–147). 

5. Dorosłość, rozwój, edukacja – wzajemne relacje 

W tak proponowanym auksologicznym  ujęciu, dorosłość, rozwój, eduka-
cja pozostają w oczywistych  relacjach wzajemnie się warunkując i określając. 

Życie ludzkie – rozwój – edukacja/uczenie  się – stanowią swoistą tria-
dę ontologiczno-antropologiczną, określającą człowieczeństwo, w tym także 
ludzką dorosłość. Rozwój i edukacja dotyczą bowiem także człowieka dorosłe-
go. Edukacja/uczenie się, pojmowane szeroko, są ważne dla bycia, a raczej cią-
głego, niestrudzonego stawania się człowiekiem, a  indywidualna tożsamość 
człowieka określana jest poprzez uczenie się – poprzez to, dlaczego, czego, 
kiedy, jak  często, w jaki sposób, z jakim skutkiem człowiek dorosły uczy się, 
jak również, dlaczego odmawia uczenia się. Edukacja/uczenie się nie byłyby 
możliwe bez dynamicznego potencjału rozwojowego, w jaki wyposażony jest 
człowiek. Równocześnie edukacja/uczenie się rozwój ten wzmacniają i ukie-
runkowują. Poprzez edukację/uczenie się człowiek dorosły może wciąż do-
określać swą tożsamość i  stawać się coraz bardziej dojrzałym – pełnym czło-
wieczeństwa. 

5.1. Aktualne konteksty  rozumienia dorosłości w perspektywie auksologicznej 

Pogłębiając analizę  wątku, uwzględniającego kontekst opisu dorosłości 
w perspektywie rozwoju, można zaakcentować kilka istotnych zagadnień: 

a) Zmienność dorosłości. Wynika ona z ontogenetycznego i filogene-
tycznego dynamizmu rozwojowego, w jaki wyposażony jest każdy człowiek 
(każda istota żywa) oraz  społeczno-kulturowo-cywilizacyjnych uwarunkowań  
ludzkiego życia. Dorosłość jest w tym rozumieniu dynamicznym procesem 
rozwojowym, stymulowanym także przez edukację/uczenie się. W tym ujęciu 
jest też bardziej dynamicznym procesem zmian niż statyczną fazą życia, choć 
zmienność dorosłości nie wyklucza obecności stałych elementów w życiu 
człowieka dorosłego, na co wskazuje  dyskusja wśród uczonych, głównie 
psychologów, jak również andragogów. 

b) Dorosłość subiektywna. Dorosłość współczesnych wysoko rozwinię-
tych społeczeństw, coraz wyraźniej odchodzi od obiektywnych kryteriów 
dorosłości, od jej konwencjonalnego charakteru, a coraz częściej definiowana 
jest przez samą jednostkę. Każda dorosłość bywa w jakimś stopniu inna, 
inaczej doświadczana, opisywana przez samych dorosłych, których dotyczy. 
Współczesność przyzwala na taką jej subiektywną ocenę i interpretację, 
a także  podejmowanie zadań życiowych w dorosłości w zindywidualizowany 
sposób. 
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 c) Ambiwalencja dorosłości. Współczesna dorosłość, umiejscowiona 
w „teatrze” ponowoczesności, staje się coraz bardziej nieprzejrzysta, niedo-
określona, nieprzewidywalna. Gdy normy społeczne, dotyczące dorosłości 
słabną, a wzrasta znaczenie jednostkowych subiektywnych ocen, dorosłość 
komplikuje się. Efektem tego procesu jest  trudność definicji własnej dorosło-
ści i odnalezienia się w świecie dorosłych. Coraz trudniej powiedzieć, czy się 
dorosłym jest, czy nie, mimo spełnionego kryterium wieku kalendarzowego. 
Samoocena własnej dorosłości może ulegać wielokrotnym zmianom, wykazu-
jąc cechy ambiwalencji. 

d) Dorosłość jako zadanie. W kontekście wskazanej wyżej ambiwalencji 
i subiektywności,  dorosłość  staje się  indywidualnym, jednostkowym zada-
niem do rozwiązania. Będąc  dorosłym w sensie formalnym, człowiek nadal 
określa i wybiera normy, wartości i sposoby zachowań opisujące jego doro-
słość. Realizuje swoją dorosłość w kontekście zadań, jakie niesie wciąż dyna-
miczne, pełne nowości i trudności życie. Dorosłość jest swoistym zadaniem 
rozwojowym, realizowanym nawet przez całe życie ludzkie. Dorosłość więc 
nie jest nadana, ale zadana.   

e) Dorosłość jako dojrzałość. Rozwój człowieka  także w dorosłości 
wskazuje na celowość takiego procesu. Jest nim stawanie się coraz bardziej 
dorosłym w sensie coraz bardziej dojrzałym. Dojrzałość jest więc kategorią 
opisującą dorosłość. Można być dorosłym, ale nie dojrzałym, dorosłym doj-
rzałym częściowo, czy wreszcie dorosłym i dojrzałym w pełni. Dojrzałość 
oznacza doskonałość, a rozwój w dorosłości zmierzanie ku pełnej dojrzałości. 
W tym sensie dorosłość staje się zadaniem na całe życie, gdyż osiągnięcie 
pełnej dojrzałości jest zadaniem niezwykle dla człowieka trudnym. 

f) Dorosłość jako wartość (edukacyjna). Dorosłość rozumiana  jako peł-
na dojrzałość, wytycza cel ludzkiego wysiłku rozwojowego i ma swój wymiar 
teleologiczny. Jest ideałem, który ukierunkowuje całożyciowy  rozwojowy 
trud człowieka. Ma  wymiar aksjologiczny. Odnosi się do wartości  cenionych 
społecznie. Jej szeroki przedział czasowy kilkudziesięciu lat ludzkiego życia, 
daje człowiekowi szansę poznawania, doświadczania, rozumienia otaczającej 
rzeczywistości. W procesie stawania się bardziej dojrzałym, wspiera dorosłych 
edukacja – wielowymiarowe uczenie się. Dorosłość pojmowaną jako dojrza-
łość można i należy promować  jako wartość w procesie edukacji. Poprzez 
uczenie się człowiek może zmierzać ku pełni, coraz lepiej rozumieć i przeży-
wać siebie i otaczający świat, także w  perspektywie transcendentnej.  

g) Uniwersalizm dorosłości. Zawiera się w przekonaniu o swoistej misji 
dorosłości w procesie całożyciowego rozwoju człowieka jako jednostki i jako 
gatunku w perspektywie dziejów. Nie bez powodu  w społeczeństwach trady-
cyjnych właściwe życie człowieka rozgrywało się  w dorosłości. Dzieciństwo 
było tylko przygotowaniem do tego zasadniczego  etapu życia. Bez doświad-
czeń dorosłości, świadomość ludzka jest nie pełna. Człowiek doświadcza 
lekcji dorosłości, która pozwala mu przybliżyć się do zrozumienia siebie, 
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swego miejsca w świecie i we wszechświecie, zrozumieć sens swego życia 
(Dubas 2004a, s. 207–212). 

5.2. Kategorie auksologicznej refleksji i badań andragogicznych  

„Duch” myślenia o dorosłości skłania do uwypuklenia ważnych jej aspek-
tów, istotnych  cech, opisujących i ukierunkowujących proces rozwoju w do-
rosłości. Należą do nich: dojrzałość, mądrość, samorealizacja/autoformacja, 
transcendencja, transgresja, indywidualność, podmiotowość, elastyczność, 
otwartość, celowość, ideał dorosłości, potencjalność, aktywność, wrażliwość, 
twórczość, bycie w drodze (homo viator), potrzeby rozwoju, motywacja, wola, 
odpowiedzialność, wolność, refleksyjność, wsparcie (z zewnątrz, w tym wy-
chowanie), wspieranie (innych i siebie samego), wyobraźnia/ fantazjowanie/ 
marzenia, wspólnota, osoba i inne. Wszystkie one wychodzą naprzeciw rozu-
mieniu dorosłości jako dynamicznego procesu rozwojowego, wspieranego 
szeroko pojętą  edukacją. 

Zakończenie – Dorosłość wspierana rozwojem i edukacją 

Dorosłość pojmowana jako dynamiczny proces rozwojowy, stymulowany 
edukacją (uczeniem się, formacją i autoformacją), współcześnie ujawnia trzy 
ważne konteksty znaczeniowe i zarazem trzy istotne odniesienia do praktyki 
edukacji dorosłych. Dorosłość jako przestrzeń cyklu ludzkiego życia, zawarta 
w określonym przedziale wiekowym, umownie od 18 roku życia, może być 
rozumiana i doświadczana jako:  
• dar rozwoju (szansa i przywilej rozwoju, radość i pasja rozwoju); 
• trud  rozwoju (obciążenie procesem rozwoju, konieczność i przymus roz-

woju, cierpienie, mozół i wysiłek rozwojowy, skazanie na rozwój); 
• zadanie rozwojowe (odpowiedzialność w wolności, powinność, zadanie 

„do rozwiązania”, cel drogi rozwojowej – życiowej). 
Te trzy konteksty, spostrzegane w różnym stopniu w codziennym doświad-

czeniu dorosłych, rodzą pewne dylematy przed  współczesnym człowiekiem: Jak 
żyć w dorosłości? Jaką dorosłość realizować? Jaka dorosłość może najpomyśl-
niej określić sens życia człowieka i uczynić go szczęśliwym? Współczesna dy-
namiczna dorosłość niekiedy permanentnie uzasadnia i wybiera jedną  czy wię-
cej możliwości „realizowania się”. Stwarza sytuację permanentnej zmiany, nie-
pewności, niestabilności. W takiej sytuacji niewątpliwie rodzi się refleksja: Jaki 
rozwój rzeczywiście służy człowiekowi dorosłemu? Rozwój bowiem  wymaga 
refleksyjności –  namysłu nad jego sensem i celowością, odnoszonymi do biegu 
jednostkowego życia i życia człowieka jako gatunku. Rozwijać się w dorosłości, 
w perspektywie naszkicowanej powyżej auksologicznej refleksji andragogicznej, 
znaczy stawać się mądrzejszym, by lepiej radzić sobie z zadaniami, jakie przy-
nosi życie i w większym stopniu doświadczać radości istnienia. Za urzeczywist-
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nianie takiego charakteru rozwoju w dorosłości w dużym stopniu ponosi także 
odpowiedzialność edukacja (dorosłych). 

 

Bibliografia  

Birch A. (2007), Psychologia rozwojowa w zarysie. Wydanie nowe, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Buhler Ch. (1999), Bieg życia ludzkiego, tłum. E. Cichy, J. Jarosz. Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Czerniawska O. (1982), Poradnictwo jako pomoc w rozwoju. „Acta 
Universitatis Wratislaviensis”, nr 662.  

Czerniawska O. (1998), Style życia w starości. Wydawnictwo WSHE, 
Łódź.  

Czerniawska O. (1996), Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi doro-
słych, [w:] Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki. Wydawnictwo 
Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa. 

Czerniawska O. (2003), Wokół edukacji osób starszych. „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica 5. 

Dąbrowski K. (1979), Dezintegracja pozytywna. PIW, Warszawa. 
Dąbrowski K. (1982), Pasja rozwoju. Polskie Towarzystwo Higieny Psy-

chicznej, Warszawa. 
Gałdowa A. (2000), Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości czło-

wieka dorosłego, Kraków.  
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju 

człowieka Charakterystyka okresów życia człowieka, tom 2. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 

Kamiński A. (1982), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kul-
turalna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Kamiński A. (1978), Wychowanie do starości jako czynnik adaptacji lu-
dzi starszych do nowoczesnego środowiska, [w:] „Studia i Szkice Pedagogicz-
ne”.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Kargul J. (2001), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji doro-
słych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wydawnictwo 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław. 

Kukołowicz T. (1978), Pomagamy w samowychowaniu. NK, Warszawa. 
Kunowski S. (1993), Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo 

Salezjańskie, Warszawa. 
Malewski M. (1990), Andragogika w perspektywie metodologicznej. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 
Malewski M. (2002), Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba 

rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, [w:] E. Malewska, 
B. Śliwerski (red.),  Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic  



Auksologia andragogiczna. Dorosłość w przestrzeni rozwoju i edukacji  147

w jednoczącej się  Europie. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedago-
gicznego Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 205–225.  

Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności 
dyscypliny naukowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław. 

McCrae R.R., Costa P.T. Jr. (2005), Osobowość człowieka dorosłego, 
tłum. B. Majczyna. Wydawnictwo WAM, Kraków. 

Miś L. (2000), Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu 
Daniela J. Levinsona, [w:] Socha P. (red.), Duchowy rozwój  człowieka. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 45–60. 

Morin E. (1977), Zagubiony paradygmat – natura ludzka. PIW, Warszawa. 
Obuchowski K. (red.), (2002), Starość i osobowość, Wydawnictwo Aka-

demii Bydgoskiej, Bydgoszcz. 
Pietrasiński Z. (1990), Rozwój człowieka dorosłego. PW „Wiedza Po-

wszechna”, Warszawa. 
Przyszczypkowski K. (1995), Człowiek dorosły i jego rozwój, [w:] Przy-

szczypkowski, K.,  Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Zmiana społeczna a kompe-
tencje edukacyjne  dorosłych, Koszalin, s. 57–75. 

Przyszczypkowski K. (1996), Dorosłość jako kategoria pedagogiczna, 
[w:]  Jankowski D., Przyszczypkowski  K., Skrzypczak J. (red.), Podstawy 
edukacji dorosłych. Zarys problematyki. Wydawnictwo Naukowe UAM, Po-
znań, s. 33–47. 

Radlińska H. (1947), Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje, formy, 
pracownicy, organizacja, Ludowy Instytut Oświaty i Kultury, Warszawa. 

Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna. Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków. 

Sękowska M. (2000),  Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psycho-
społecznego Erika H. Eriksona, [w:] Socha P. (red.), Duchowy rozwój czło-
wieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 101–143. 

Socha P. (red.) (2000), Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobo-
wość, wiara, religijność, Kraków. 

Straś-Romanowska M. (2000), Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] 
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka,  
t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 263–292. 

Szewczuk W. (1959), Psychologia człowieka dorosłego. PW „Wiedza 
Powszechna”, Warszawa. 

Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. PIW, Warszawa. 
Urbański-Korż R. (1999), „Dorosłość” jako podstawowe pojęcie andra-

gogiki, [w:] Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.), Oświata 
Dorosłych. Wydawnictwo EDYTOR, Poznań – Toruń, s. 109–116.  

Urbański R. (1986/1989), Refleksje nad etycznym paradygmatem andra-
gogiki, „Oświata Dorosłych”, s. 513–519. 

 
 
 



Elżbieta Dubas 148

Prace Elżbiety Dubas  związane z auksologią andragogiczną: 
(1981), Dorosłość i jej osiąganie. „Oświata Dorosłych”, nr 7, s. 418–423. 
(1987), Rozwój jako kategoria pojęciowa andragogiki. „Oświata Doro-

słych”, nr 10, s. 590–594. 
(1990), Potrzeby edukacji dorosłych – pojęcie i kategoryzacja. „Oświata 

Dorosłych”, nr 6, s. 208–213. 
(1998), Biograficzność w oświacie dorosłych – wybrane stanowiska, 

„Edukacja Dorosłych”, nr 3, s. 33–48. 
(2000), Biograficzność w oświacie dorosłych w ujęciu Olgi Czerniaw-

skiej, [w:] Juraś-Krawczyk B., Śliwerski B. (red.), Pedagogiczne drogowska-
zy. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,  Kraków, s. 162–170. 

(2001a), Dorosłość w perspektywie dojrzałości (na przykładzie autobio-
graficznych refleksji studentów pedagogiki o specjalności oświata dorosłych). 
„Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi”, „Edukacja Dorosłych”, nr  3/16, Łódź, 
s. 17–28. 

 (2001b), Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej do 
dorosłości subiektywnej, [w:] Przybylska E. (red.), Andragogiczne wątki, 
poszukiwania, fascynacje.  Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń, s. 77–87. 

(2002a), Dorosłość w erze informatycznej a zadania edukacji (doro-
słych), [w:] Wesołowska E.A. (red.),  Edukacja dorosłych w erze globalizmu. 
Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, s. 149–156. 

(2002b), Drogi rozwojowe starości, „Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi”, 
zeszyt „Gerontologia”, nr 7/27/, Łódź, s. 15–22. 

(2002c), Rozwój ku dojrzałości (w kontekście autobiograficznych reflek-
sji studentów pedagogiki o specjalności oświata  dorosłych), [w:] Dubas E., 
Czerniawska O. (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar. Wydaw-
nictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa, s. 85–100. 

 (2002d), Szkic do modelu edukacji duchowej w kontekście rozwoju 
człowieka, „Rocznik Edukacji  Alternatywnej”, 1/02. Wydawnictwo WSK, 
Łódź, s. 115–125. 

(2004a), Podstawowa kategoria andragogiczna „dorosłość” i jej aksjolo-
giczny kontekst [w:] Kostkiewicz J. (red.), Aksjologia edukacji dorosłych,  
Wydawnictwo KUL, Lublin,  s. 199–213. 

(2004b), Starość w perspektywie rozwoju, duchowości i edukacji. Gerago-
giczny przyczynek do refleksji nad starością i starzeniem się, [w:] Wesołowska 
E.A. (red.),  Edukacja i człowiek. Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Pół-
turzyckiemu. Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, s. 131–149. 

(2005a), Andragogiczne poszukiwania rozumienia dorosłości, [w:] Dubas 
E. (red.), Człowiek dorosły istota /nie/ znana? Wydawnictwo Naukowe 
NOVUM, Łódź – Płock, s. 41–57. 

 (2005b), Dorosłość w edukacyjnym paradygmacie, [w:] Podgórny M. 
(red.),  Człowiek na edukacyjnej fali.  Współczesne konteksty edukacji doro-
słych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 25–38. 



Auksologia andragogiczna. Dorosłość w przestrzeni rozwoju i edukacji  149

(2007a), Uniwersalne przesłanki andragogiczne refleksji Heleny Radliń-
skiej, [w:] Murynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akade-
micki, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 277–295.   

 (2007b), U źródeł andragogiki polskiej – refleksja Heleny Radlińskiej. 
Nurty podjęte i zaniedbane, [w:] Aleksander T., Barwińska D. (red.), Stan 
i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją  dorosłych, Uniwersytet Jagiel-
loński, ITeE – PIB, Kraków – Radom, s. 166–175. 

 (2007c), Wokół paradygmatu uniwersalności w edukacji dorosłych, [w:] 
Dubas E. (red.),Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, Wydawnic-
two Uniwersytetu  Łódzkiego, Łódź, s. 39–61. 

(2008a), Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice, [w:] Kuchciń-
ska M. (red.), Edukacja do i w starości.Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej, Bydgoszcz, s. 43–62. 

 (2008b), Kategoria wiekowa 50+ Charakterystyka rozwojowa i aspekty 
edukacyjne, [w:]  Dubas E., Pyżalski J., Muszyński M., Rapus Pavel J. (red.), 
Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+ Doświadczenia projektu Adults Mento-
ring, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19–30. 

 (2009a), Etapy dorosłości i proces kształcenia, [w:] Fabiś A., Cyboran B. 
(red.), Dorosły w procesie kształcenia, tom 42. BED, Bielsko-Biała –
Zakopane, s. 115–132. 

(2009b), Refleksja autobiograficzna jako aktywność edukacyjna w kon-
tekście całożyciowego uczenia się, [w:]  Fabiś A., Kędziora S. (red.), Aktyw-
ność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych. Górnośląska Wyższa Szko-
ła Pedagogiczna, Mysłowice – Zakopane, s. 41–53. 
 
 

Summary 

Andragogical Auksology.  
Adulthood in the Area of Development and Education 

Key words: andragogical auksology, adulthood, development, education 
 

The text shows a new area of andragogical research and reflection. It is 
concentrated arount the development of an adult and an elderly, connected 
with the process of education in its many dimensions. Development and 
education are considered as an imminent and universal elements of the process 
of human life. Adulthood, development and education are the basic concepts 
of andragogical auksology. The texs shows the classification of the stages of 
adulthood and andragogical attempts on defining this phenomenon. It 
characterises development as the dimension of an adults life, indicating its 
various research context and it explains the wide understanding of the term 
education through the educational andragogical research paradigm. It marks 
the corelations between adulthood, development and education. It outlines the 
context in understanding adulthood in the andragogical perspektive, such as: 
changeability of adulthood, subjective adulthood, the ambivalence of 
adulthood, adulthood as a task, adulthood as maturity, adulthood as (an 
educational) value, the universal character of adulthood. 


