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SELF-DIRECTED LEARNING.  PRÓBA 
KONCEPTUALIZACJI  POJĘCIA  NA  GRUNCIE 

EDUKACJI  DOROSŁYCH 

W ostatnich czterech dekadach w literaturze zachodniej gwałtownie rosła 
popularność idei self-directed learning (SDL). Jak mówią autorzy, na gruncie 
edukacji dorosłych nie ma drugiego, tak powszechnie stosowanego terminu 
jak self-directed learning. Z drugiej strony zauważa się powszechnie dużą 
potrzebę dalszego uszczegółowiania zakresu, jakim zajmuje się SDL, precy-
zowania znaczeń i rozwiewania istniejących nieścisłości terminologicznych. 

SDL stało się podstawowym terminem teorii uczenia się w dziedzinie 
edukacji formalnej (Fisher, King, Tague 2001), pozaformalnej, edukacji aka-
demickiej (Silen, Uhlin 2008), (Ciechanowska 2009) oraz form edukacji zdal-
nej dorosłych (Song, Hill 2007). Za prekursora i popularyzatora terminu „an-
dragogika” w języku angielskim uznaje się Malcolma Knowlesa.  Andragogi-
ka dla Knowlesa opiera się na czterech założeniach dotyczących uczenia się 
dorosłych, które różnią się od założeń dotyczących uczenia się dzieci, przyję-
tych w pedagogice. Począwszy od lat 80. właśnie M. Knowles  zapoczątkował 
dyskusję o self-directed learning na gruncie andragogiki. Edukacja dorosłych, 
jego zdaniem, była najwłaściwszym adresatem samokierowanego uczenia się. 
Równolegle do poczynań M. Knowlesa prace i aktywność seminaryjna Alana 
Thougha skupiały się na uświadomieniu i uzasadnieniu idei, że dojrzali uczący 
się częściej wolą pracować samodzielnie z minimalną ingerencją instruktora 
czy nauczyciela. Prace obu uczonych prowadziły do uświadomienia nowej roli 
nauczyciela dorosłych. Już nie kierującego, ale podsuwającego pomysły, uła-
twiającego samodzielną pracę, asystującego podczas samodzielnego procesu 
czy wspierającego organizatora procesu uczenia się. W obu koncepcjach edu-
kacji dorosłych bardzo ważną rolę odgrywa self-directed learning.  

Zdefiniowanie pojęcia oraz zakresu znaczeniowego tego terminu wyzna-
cza płaszczyznę interpretacji tekstów teoretyków SDL na gruncie polskiej 
literatury pedagogicznej.  Przy dbałości o trafność i spójność interpretacyjną  
tekstów będących tłumaczeniami twórców i głównych teoretyków zagadnienia 
niełatwo ustrzec się uproszczeń prowadzących do wypaczenia pierwotnej 
myśli autorów. Czym jest SDL? Marice’a Gibbons we wstępie do swojej 
książki pisze tak: „Samokierowane uczenie się (Self-Directed Learning) sta-
nowi  każdy wzrost wiedzy, umiejętności, każde osiągnięcie czy rozwój oso-
bowości, które jest spowodowane własną aktywnością danej osoby, które ona 
samodzielnie wybiera i  osiąga dzięki jej własnym staraniom, przy wykorzy-
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staniu dowolnych  metod, w jakimkolwiek czasie  i w dowolnych okoliczno-
ściach ...”.  Gibbons odróżnia uczenie się, którym kieruje sam uczący się od 
tego, które zależne jest, choćby w części, od osoby nauczyciela. „Teacher- 
-Directed Learning jest każdym wzrostem wiedzy, umiejętności, które zostają 
osiągnięte dzięki inicjatywie podjętej przez nauczyciela, który dokonuje dobo-
ru treści, które uczący ma zrealizować, określa sposób opracowania materiału, 
określa zakres wykorzystania praktycznego poznanych treści oraz dokonuje 
sprawdzenia poziomu ich  opanowania” (Gibbons 2002, s. 2). Ten sam autor 
(Gibbons, Philips 1982) we wcześniejszej publikacji charakteryzował naturę 
samoedukacji, która była dla niego terminem wcześniejszym, jeszcze niepeł-
nym w stosunku do później rozwiniętej teorii. Lokował ją w perspektywie 
szeroko rozumianej idei całożyciowego uczenia się, co wskazuje na uniwer-
salny wymiar self-directed learning.  Pisze on, że „samoedukacja pojawia się  
poza edukacją formalną, nie w jej ramach. Szkoła może nauczać i ćwiczyć 
umiejętności, nauczyciele mogą stopniowo wzbudzać w  uczących się poczu-
cie odpowiedzialności za własną samosterowność i działanie  samoedukacyjne 
może być pozorowane, ale samoedukacja może mieć miejsce jedynie praw-
dziwie, gdy ludzie nie są zmuszani do uczenia się oraz gdy inni nie są zmu-
szani do nauczania ich, szczególnie w sytuacjach, gdy są zmuszani do uczenia 
ich określonych (danych) treści zawartych w programie nauczania. Przy czym, 
szkoły mogą przygotować uczniów do życia z samoedukacją, jednak praw-
dziwa samoedukacja może pojawić się jedynie wtedy, gdy osoba wybiera to, 
czego chce się uczyć i gdy także może zadecydować, że nie chce się uczyć” 
(Brockett, Hiemstra 1991, s. 20).   

Stephen Brookfield proponuje inne podejście do samokierowanego ucze-
nia się. Uważa on, że traktowanie edukacji dorosłych jako osobnej dziedziny 
edukacji, różniącej się zdecydowanie od edukacji młodzieży i dzieci jest błęd-
ne.  Brookfield zauważa, że istnieją cztery dziedziny badań edukacyjnych, 
z których każda jest przedstawiana jako wyjątkowa idea edukacji dorosłych. 
Należą do nich samokierowane uczenie się SDL, krytyczna refleksja, uczenie 
się przez doświadczenie oraz uczenie się jak się uczyć. „Samokierowane 
uczenie się koncentruje się na procesie, w trakcie którego dorośli kontrolują  
swoje uczenie się, w szczególności to, jakie stawiają sobie cele, czy wybierają 
odpowiednie źródła, metody i ewaluacji własnego uczenia się” (Brookfield 
1995). Każde z tych podejść do edukacji dorosłych ma swoją tematykę i wła-
sny zakres badań, odrębną szeroką literaturę, jednak wszystkie one jednocze-
śnie obejmują  trzy pozostałe dziedziny. 

Według Hiemstary (1994) istnieje kilka podstawowych komponentów 
samokierowanego uczenia się, stanowiących o jego specyfice.  
• Uczący się mogą poczuć się uprawnieni do podejmowania rosnącej odpo-

wiedzialności za różne decyzje związane ze staraniami związanymi 
z uczeniem się.  

• Samosterowność stanowi kontinuum cech dotyczących każdej osoby oraz 
sytuacji uczenia się. 
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• Samosterowność nie oznacza tego, że wszelkie działania związane z ucze-
niem się muszą przebiegać w izolacji od innych osób. 

• Samosterowni uczący się potrafią w różnych sytuacjach elastycznie prze-
kształcać nabytą wiedzę i umiejętności uczenia się. 

• Samosterowne studiowanie polega na wykorzystywaniu różnych aktywno-
ści, metod pracy  i źródeł, jak np. udział w pracy grupowej, uczenie się 
społecznościowe poprzez sieci e-learningowe.  

• W samokierowanym uczeniu się nauczyciel pełni rolę osoby analizującej 
wyniki uczenia się, jest osobą prowadzącą dialog z uczącym się, zapewnia-
jącą źródła i materiały do ucznia się, inicjującą postawę krytyczną uczące-
go się.  

• Samokierowane uczenie się może być wspomagane w instytucjach eduka-
cyjnych poprzez programy studiów indywidualnych, otwarte programy 
kształcenia i inne działania.  

Istota self-direced learning opiera się na wolności uczącego się. Wśród 
teorii pedagogicznych, będących u źródeł SDL, upatruje się wpływów egzy-
stencjalizmu. Założeniem, którego jest  nadrzędna rola subiektywności jed-
nostki. Człowiek świadom własnego istnienia dokonuje indywidualnych, oso-
bistych i subiektywnych wyborów w procesie stwarzania siebie. Samookreśle-
nie jest podstawowym zadaniem jednostki. Dokonuje się ono w procesie wal-
ki, którą człowiek toczy w imię uzyskania poczucia niepowtarzalności i unika-
towości w świecie. Możliwość dokonania samodzielnego wyboru kierowanego 
własnymi wartościami jest istotą istnienia. „Zadanie edukacji opierającej się 
na założeniach egzystencjalistów polega na kształtowaniu osoby w pełni au-
tentycznej, która zdaje sobie sprawę ze swojej wolności i z tego, że każdy 
wybór jest aktem tworzenia indywidualnej wartości. Taka autentyczna osoba 
wie, że samookreślenie nie może być narzucone z zewnątrz. Warunkiem dąże-
nia do autentyczności jest świadomość osobistej odpowiedzialności związanej 
z dokonywaniem wyborów, poszukiwaniem nowych rozwiązań i podejmowa-
niem decyzji” (Gutek 2003, s. 118). Naczelne hasła egzystencjalizmu – żarli-
wość wyboru, absolutna wolność oraz całkowita odpowiedzialność mocno 
zaznaczają się w istocie SDL. Według wielu teoretyków czytamy, że wolość 
uczącego się jest podstawową wartością i stanowi faktyczny sens SDL. Ucze-
nie się powinno wzbogacić uczącego się o poczucie wolności, własnej dojrza-
łości i niepowtarzalnej autentyczności. Tak rozumiane uczenie się może mieć 
miejsce tylko w edukacji dorosłych. Podczas gdy dzieci i młodzież potrzebują 
kierowania i asystowania w rozwoju, dorośli poszukują w uczeniu się poczu-
cia sprawstwa i niezależności. Szczególną uwagę w badaniach nad SDL sku-
piono na samosterowności (self-directedness) jako cesze osobistej czy  raczej 
charakterystyce uczącego się. Założenie, że uczenie się  w wieku dorosłości 
oznacza stawanie się bardziej samosterownym i autonomicznym stanowi pod-
stawowe założenie idei zawartych w książce „Learning In Adulthood. A Com-
prehensive Guide” (Merriam, Cafferella, Baumgartner 2007).  
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Samosterowność tłumaczona dosłownie z angielskiego terminu self- 
-direction jest jedną z grup wartości Teorii wartości Shaloma Schwarza. Sa-
mosterowność jest wartością umiejscowioną na biegunie otwartości na zmia-
ny. W grupie wartości określanych pojęciem samosterowność znajdujemy 
takie wartości, jak wolność, niezależność, ciekawość, twórczość, umiejętność 
wyboru własnych celów, poszanowanie siebie. W innym podziale wartości 
autor wyszczególnia siedem grup wartości, wśród których znajduje się auto-
nomia intelektualna. W prezentowanych schematach struktury wartości samo-
sterowność znajduje się najbliżej znaczeniowo autonomii intelektualnej. Sa-
mosterowność jest rozumiana jako działanie na podstawie samodzielnego 
osądu, nie ograniczanie się do nabytych poglądów, aktywne poszukiwanie  
i dążność do zmian, podmiotowość w życiu i poczucie wolności.  

Można zatem przyjąć, że na gruncie ogólniejszej postawy samosterowno-
ści pojawić się może jej ukierunkowanie na edukację. Takie uczenie się pro-
wadzące do zmiany w wiedzy uczącego się, gdzie uczący się sam podejmuje 
decyzję o tym czy chce się uczyć, czego chce się uczyć, w jakich warunkach 
chce się uczyć, a przede wszystkim, gdy sam, niezależnie od wpływów oto-
czenia umie określić to, co chce osiągnąć, ma ugruntowane na ten temat prze-
konanie wywiedzione z uwewnętrznionych wartości nazywamy samokiero-
wanym uczeniem się.  Należy terminy samokierowane uczenie się i samoste-
rowane uczenie się traktować równoważnie i zamiennie. Wywiedzenie nazwy 
z samosterowności upoważnia nas do takiego określenia, a sterowanie i kiero-
wanie stanowią określenia bliskoznaczne.  

Samokierowane uczenie się nie jest uczeniem się samoregulowanym. 
Różnica pomiędzy oboma zjawiskami jest nieostra i wynika ze wspólnych 
elementów pojawiających się w obu procesach oraz wspólnej materii. Samo-
regulacja i samoregulowane uczenie się jest przedmiotem dogłębnych badań 
i analiz teoretycznych prowadzonych przez Ewę Czerniawską (1999). Samo-
regulacja stanowi przedmiot zainteresowania psychologii. Samoregulacja 
czerpie swe znaczenie od kontrolowania i odnosi się w przypadku uczenia się 
do czynności podmiotu związanych z planowaniem, i wprowadzeniem w życie 
właściwych strategii modyfikujących proces uczenia się. Nie wnikając 
w szczegółowe analizy, samoregulowane uczenie się zawiera się w szerszej 
perspektywie samokierowanego uczenia się. Samosterowność jest rozpatrywa-
na jako atrybut osobowości, jako postawa prezentowana w życiu. Jednym 
z przejawów samosterowności jest samokierowane uczenie się, które może 
przyjąć postać samoregulowanego, gdy uczący  przejawia autonomiczną kon-
trolę nad procesami swojego uczenia się, gdy jest dla siebie własnym nauczy-
cielem. Teoretyczne modele samoregulacji koncentrują się głównie na katego-
riach czynności uczących się, podczas gdy koncepcje samokierowanego ucze-
nia na  postawach i cechach osobowości.  

Wyznaczenie pól pojęciowych SDL koniecznie wymaga omówienia au-
torskich teorii oraz opisu zawartych w nich komponentów. Opracowanie takie 
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wymaga staranności i szerokiego opisu, wykracza jednak znacznie poza ramy 
zakreślone tytułem artykułu. 

Jak wskazuje S.D. Brookfield, pierwsze wzmianki o SDL znajdujemy 
w literaturze pedagogicznej z 1926 roku u E.D.L. Lindemansa, który pisze że: 
dorośli mają głęboką potrzebę kierowania własnym życiem. Autorzy piszący 
o początkach idei SDL odwołują się do badań Cyrila Houle’a. W 1961 roku 
stosując technikę wywiadu, zgromadził szeroki materiał na temat motywacji, 
która była podstawą do typologii stylów uczenia się dorosłych. Ustalił, że 
dorośli przejawiają orientacje skoncentrowane bądź  na celu działania, bądź na 
procesie uczenia się, bądź na samej aktywności. Prace badawcze zapoczątko-
wane przez C. Houle’a były kontynuowane dla National Opinion Research 
Center przez Johnstone’a i  Riverę w 1965 roku. Badacze także stosowali 
szerokie techniki zbierania danych, starając się ustalić ilość osób zaangażowa-
nych w proces samokierowanego uczenia się. W trakcie trwających badań 
ustalono, że przynajmniej 9 milionów obywateli amerykańskich wzięło udział  
w jakiejś formie samokierowanego uczenia się.  W latach 70. prowadzone 
były badania nad uczeniem się samokierowanym przez A. Thougha, R. Caffa-
rellę, O’Donnella  i innych. W 1971 roku ukończył swe badania A. Though, 
które rozpoczął w 1966 roku. Dotyczyły one czasu, jaki poświęcają dorośli 
uczeniu się samokierowanemu. Badani poświęcali, ich zdaniem, rocznie około 
700 godzin na różne formy uczenia się, z czego dwie trzecie tego czasu zaj-
mowały formy uczenia się samokierowanego.  

Samokierowane uczenie się stanowiło jeden z kluczowych elementów 
rozwijającej się od lat 70. koncepcji całożyciowego uczenia się. Potwierdzenie 
tego poglądu znajdujemy w słowach Kidda (1973): „Zawsze twierdzono, że  
celem edukacji dorosłych czy jakiejkolwiek innej edukacji, jest uczynienie 
z uczącego się nieprzerwanie ‘wewnątrzsterownego’ samodzielnie działające-
go uczącego się” (Brokett, Hiemstra 1991, s. 42). Nawiązując do teorii cało-
życiowego uczenia się i konieczności stałego rozwoju w ciągu całego życia 
rozszerzono pole zainteresowań teorii samokierowanego uczenia się także do 
uczenia się w każdym wieku. W związku z tym, w ostatnich latach znajdujemy 
coraz więcej opracowań dotyczących także samokierowanego uczenia się 
młodzieży i  dzieci (Mariani, Saeednia 2009). Jednak na tym polu jest jeszcze 
zdecydowanie mniej badań i opracowań teoretycznych niż opracowań doty-
czących edukacji dorosłych. 

W latach 70. ubiegłego wieku rozpoczęła się szeroka dyskusja o self- 
-directed learning jako orientacji edukacji dorosłych. Jak to często bywa 
w przypadku wartościowych dokonań, w różnych źródłach wskazuje się na 
różnych autorów, odrębne dokonania naukowe miały zapoczątkować myśl 
samokierowanego uczenia się. Ze względu na to, że idea uczenia się towarzy-
szy pedagogice od myśli starożytnej, poszukiwania prekursorów samokiero-
wanego uczenia się mogą stanowić próby interpretacji i reinterpretacji poglą-
dów wielu pedagogów.  Za autora pojęcia self-directed learning często wska-
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zuje się Alana Tougha. W 1967 roku opublikował on  Learning Without 
a Teacher. A study of tasks and assistance during adult self-teaching Project. 
Tekst ten okazał się jednym z najbardziej znaczących dla idei osobistego za-
angażowania w osobiste uczenie się. A. Tough podkreślał w nim znaczenie 
odpowiedzialności uczących się za cały proces własnego studiowania począw-
szy od planowania poprzez kierowanie nim, a skończywszy na ocenie osią-
gniętych celów. Cały proces takiego uczenia się nazwał self-teaching –
 samouczeniem się. Opisał kolejne jego kroki klasyfikując trzy odrębne etapy. 
Wśród nich warto wymienić umiejętność podejmowania decyzji o swym sa-
mouczeniu się, jego treściach i zakresie, umiejętność planowania uczenia się 
oraz osiągania założonych przez siebie celów. Idea somouczenia się podjęta 
została ponownie przez C. Hayesa (1998), który rozważał uczenie się, rozu-
miane jako samouczenie jako podstawowe zagadnienie edukacji całożyciowej. 
Kontrolę własnego życia traktował jako bardzo ważną umiejętność. W ramach 
tej kontroli widział umiejętność wartościowania własnej edukacji prowadzącej 
do osobistego rozwoju.  

W 1986 roku na Uniwersytecie Georgia odbyła się konferencja, podczas 
której zapoczątkowano szeroką dyskusję akademicką, naukowe rozważania 
i badania zogniskowane wokół zagadnienia Self-Diredted Learning – Interna-
tional Self-Directed Learning Symposium (ISDLS). Od tego czasu kontynu-
owane są coroczne sympozja naukowe, które każdorazowo owocowały  zbio-
rami tekstów analizujących stan wiedzy i rozwój teorii oraz praktyki na temat 
SDL. W pierwszych ośmiu latach – 1986–1994,  skupiano się na zagadnie-
niach podstawowych, stanowiących trzon rozważań teoretycznych. Zainicjo-
wano ważną poznawczo procedurę zidentyfikowania zakresu pojęciowego 
poruszanych zagadnień,  dokonano analizy struktury pojęć występujących 
w tekstach naukowych zgromadzonych w tomach, określających uczenie się 
zogniskowane na własnym rozwoju. Analizując oddzielnie teksty z lat 1986– 
–1994 oraz 1995–2003 dokonano interesującego ustalenia. Wraz z upływem 
czasu w literaturze przedmiotu zmieniało się wiodące nazewnictwo określają-
ce główny przedmiot rozważań. Dokonano analizy nazewnictwa stosowanego 
w tytułach artykułów i rozdziałów zawartych w książkach będących plonem 
naukowym corocznych sympozjów poświęconych samokierowanemu uczeniu 
się – International Self-Directed Learning Sympodium (ISDLD). Poniższe zesta-
wienie opracowano w oparciu o tabelę prezentującą  występujące nazewnictwo.  

Przytoczone nazewnictwo pozwala na podjęcie analizy w dwóch wymia-
rach. Po pierwsze, terminologia stosowana w języku angielskim jest szeroka 
i niejednoznacznie interpretowana w krajach jej naturalnego stosowania. Jak 
zauważa R. Hiemstra (1994) rozwój idei samokierowanego uczenia się, jak 
w przypadku każdej nowopowstającej idei, stworzył tak wiele nowych termi-
nów, że stosowanie ich przysporzyło wielu nieporozumień i niejasności sa-
mym badaczom. Stąd powstała potrzeba dokonania zestawień pojęć i zdefi-
niowania ich zakresów znaczeniowych.  Po drugie, przetransponowanie ich na 
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Tab. 1. Nazewnictwo związane z samosterownym uczeniem się stosowane w tytułach 
artykułów zamieszczanych w rocznikach ISDLD w latach 1986–2003 

 

Termin, określenie lub zastosowanie 
określenia w nazewnictwie 

lata 1986–1994 
137 rozdziałów 

lata  1995–2003  
46 rozdziałów 

Autodydaktyczne uczenie się  209 *1,52 12 *0,26 
Autonomiczne uczenie się  
(autonomus learning) 

92 0,67 45 0,97 

Środowisko uczenia się  
(learning environment) 

0 0 147 3,12 

Samosterowny uczący się  
(self-directed learner) 

436 3,18 67 1,45 

Samokierowane uczenie się  
(self-directed learning) 

2833 20,67 1159 25,19 

Samosterowność uczenia się 
(self-direction in learning) 

182 1,32 163 3,54 

Samokształcenie (self-education) 105 0,76 0 0 
Poczucie skuteczności (self-efficacy) 107 0,78 151 3,28 
Samodzielnie planowane uczenie się 
(self-planned learning)  

118 0,86 44 0,95 

Samoregulowane uczenie się 
/samoregulacja (self-regulated learning) 

38 0,27 64 1,39 

Samonauczający się dorosły  
(lelf-taught adult) 

109 0,79 0 0 

 
* Przeliczenie częstotliwości zastosowania terminu przypadające na jeden tytuł.  

 

grunt języka polskiego wymaga kilkuetapowych działań: zidentyfikowania 
znaczeń stosowanej terminologii, określenia zakresów znaczeniowych na 
gruncie języka angielskiego, a następnie umiejscowienia ich w teorii pedago-
giki polskiej. Operacja taka nie polega jedynie na tłumaczeniu z wykorzysta-
niem słownika. Zakresy i znaczenia kontekstowe często różnią się bardzo 
w kontekście przyjętych założeń teoretycznych i praktyki edukacyjnej. Z tego 
powodu pewne terminy nie znajdują odpowiednika w naszej nomenklaturze, 
a poszukiwanie polskich nazw spośród istniejących już terminów  do nowych 
zjawisk zaczerpniętych z języka obcego skończyć się może przekłamaniem 
i sankcjonowaniem nieprawdy. 

Termin samokierowane uczenie się na przestrzeni lat zmieniał swoje zna-
czenie. Z nakierowania na autodydaktykę, samouczenie i samokształcenie się, 
mówiących o odtwarzaniu roli nauczyciela przez osobę uczącą się (gdzie 
w latach wcześniejszych terminy te były stosowane o wiele częściej) do zaprze-
stania stosowania ich całkowicie w wypadku samouczenia się i samokształcenia 
w latach 1995–2003. Jest to znamienny zwrot także w zakresie znaczenia nada-
wanego samokierowanemu uczeniu się. Potwierdza tę tendencję także wyraźny 
wzrost częstotliwości stosowania takiego nazewnictwa, jak samosterowność 
uczenia się, samosterowny uczący się, samokierowane uczenie się.  
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Część terminów stosowanych w języku angielskim ma charakter blisko-
znaczny i stanowić mogą  dla siebie rodzaj zamienników. Takimi terminami są 
na przykład samonauczający (self tought) się dorosły i autodydaktyczne ucze-
nie się (autodidactic learning). Inne terminy wymieniane w zestawieniu są 
nazwami  określającymi procesy bądź zjawiska przynależne do samokierowa-
nego uczenia się. Należy do nich na przykład termin self-efficacy – definio-
wany jako wiara w osiągnięcie sukcesu w określonej sytuacji. Poczucie sku-
teczności spełnia ogromną rolę w sposobie podchodzenia do problemów i za-
dań. Jest zjawiskiem bardzo ważnym w procesie uczenia się niezależnie od 
wieku uczącego się. Nabiera jednak szczególnego znaczenia, gdy uczący się 
uczy się dla celu, który sobie postawił, jak to czynią dorośli, w odróżnieniu od 
dzieci, które często podejmują uczenie się z innych pobudek, na przykład 
z powodu atrakcyjności samego procesu, bądź treści. 

Na zawirowania wokół nazewnictwa i jego jednoznacznej konotacji 
zwracali uwagę autorzy obszernego opracowania poświęconego SDL wydane-
go w 1991 roku. Ralph Brockett i Roger Hiemstra w książce Self-Direction In 
Adult Learning. Perspectives on Theory, Research and Practice (1991) zawarli 
rozdział “Self Direction in Adult Learning: Misunderstood Concept” Nak-
ierowanie na swój rozwój w edukacji dorosłych – niezrozumiała koncepcja).  
Dlaczego autorzy piszą o braku zrozumienia bądź błędnym rozumieniu tej 
idei?  Z powodu tego, że wokół teorii i badań dotyczących edukacji dorosłych 
istnieje bardzo wiele różnych poglądów,  znaczenie pojęcia samokierowane 
uczenie się  (self-directed learning) w edukacji jest pełne niejasności. Całe 
zamieszanie wynika z tego, że istnieje wiele  powiązanych ze sobą elementów, 
których znaczenia są bliskoznaczne  i stosowane są zamiennie albo w podob-
nym znaczeniu. Autorzy wymieniają tu następujące terminy: self-directed 
learning, self-planned learning, self teaching, autonomous learning, independ-
ent study, distance education.  

Złożoność czy może raczej wielość nazewnictwa zintegrowanego z fe-
nomenem SDL nadal sprawia określone trudności interpretacyjne. Zróżnico-
wanie opisu i przyporządkowania metodologicznego stwarza problemy 
w przyporządkowaniu SDL  jako atrybutu osobowości bądź jako metody dzia-
łania, jako procesu bądź jako efektu tegoż procesu.  Rozbieżności spowodo-
wały kolejny przegląd literatury, tym razem z dziedziny medycyny, gdzie 
samokierowane uczenie się jest bardzo często analizowaną dziedziną aktyw-
ności studentów i dorosłych uzupełniających kwalifikacje w edukacji formal-
nej i pozaformalnej (Ainoda 2005). Oryginalne teksty pisane w języku angiel-
skim z lat 2000–2004 poświęcone nowoczesnym trendom zastosowania SDL 
zostały przeanalizowane pod kątem kontekstu zastosowania SDL. Spośród 63 
wyselekcjonowanych tekstów tylko w pięciu posłużono się definicją SDL, 
w pozostałych odnoszenie się do komponentów oraz celów  budziło wątpliwo-
ści co do przejrzystości i jednoznaczności rozumienia znaczeń. W analizie 
wyników autorzy wysuwają wnioski, że swoboda w stosowaniu terminów 
związanych z SDL wynika z pochopnego traktowania SDL jako zwykłych 
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umiejętności uczenia się, stąd wgłębianie się w terminologię wydaje się auto-
rom zbyteczne. Złe rozumienie założeń prowadzi do powierzchownego inter-
pretowania  procesu i jego komponentów. Samokierowane uczenie się wyma-
ga precyzyjnego opisu dla uniknięcia opacznego interpretowania zjawisk.  

Jak ważne jest trafne konotowanie znaczeń literatury obcojęzycznej 
świadczy fakt, że powołuje się specjalne komisje przy organizacjach między-
narodowych, które składają się z wybitnych specjalistów zagadnienia i jedno-
cześnie dokonują jednoznacznych, transparentnych tłumaczeń zakresów zna-
czeniowych stosowanych terminów. Tworzenie takich glosariuszy pozwala 
uniknąć nieścisłości, ale także pozwala zrozumieć międzynarodowy wymiar 
stosowanego nazewnictwa. Wraz z realizacją Procesu Bolońskiego w Polsce 
pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowych pojęć i ich znaczeń oraz ujedno-
licenia nazewnictwa stosowanego do tej pory w literaturze. Naczelna zasada 
przejrzystości znaczeń odnoszących się do stanowionych założeń procesu 
przewija się wielokrotnie w dokumentach międzynarodowych (Chmielecka 
2009). Przykładem jest dokument Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej z dnia 23 kwietnia 2008 roku sporządzony w Strasburgu w spra-
wie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji do uczenia się przez całe 
życie, który w drugim paragrafie stwierdza: „Rada Europejska obradująca 
w Lizbonie w 2000 r. stwierdziła, że większa przejrzystość kwalifikacji po-
winna być jednym z głównych elementów koniecznych do dostosowania sys-
temów kształcenia i szkolenia we Wspólnocie do potrzeb społeczeństwa opar-
tego na wiedzy. Rada Europejska obradująca w Barcelonie w 2002 r. wezwała 
ponadto do ściślejszej współpracy w sektorze uniwersyteckim oraz do zwięk-
szenia przejrzystości i metod uznawania kwalifikacji w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia zawodowego”. W ramach dbałości o wzmiankowaną przejrzystość 
kwalifikacji w dokumencie zamieszczono dwa załączniki. Oba dotyczą 
uszczegółowienia bądź wprost zdefiniowania zastosowanej w dokumencie 
terminologii. Pierwszy załącznik zawiera definicje zastosowanych w zaleceniu 
pojęć. Drugi załącznik przedstawia deskryptory definiujące poziomy Europej-
skich Ram Kwalifikacji. Dla przykładu: „kompetencje” oznaczają udowod-
nioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, spo-
łecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze 
zawodowej i osobistej; w Europejskich Ramach Kwalifikacji kompetencje 
określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. Jak widać, termin 
ten określony jest bez kontekstu relacji do autorskiej teorii, nadano mu zna-
czenie uniwersalne obowiązujące wszystkie podmioty, do których dokument 
ten jest kierowany. Nie mamy jak takiej obiektywnej, uniwersalnej jedno-
znaczności w wyznaczaniu zakresów znaczeń zjawisk opisywanych przez 
poszczególnych uczonych. Jest to wymiar ich koniecznej autonomii w kre-
owaniu teorii i interpretacji zjawisk społecznych. Ważnym jest jednak, aby 
odczytanie zamierzeń autorów, trafne zrozumienie ich myśli nie zostało zubo-
żone uproszczeniami wynikłymi z braku pieczołowitości. Przełożenie istoty 
poglądów funkcjonujących w ramach innej rzeczywistości, innej organizacji 
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kształcenia, innych założeń i nawet struktury nauki jest niebywale trudne. 
Wymaga ostrożności nazewnictwa i często trybu przypuszczającego w inter-
pretacji. Często analiza i odczytywanie zagranicznej teorii – z natury autor-
skiej – nie mieści się w ramach terminologii istniejącej na gruncie naszych 
ram znaczeniowych. Naginanie interpretacji i rozmycie zakresów znaczenio-
wych  pozwala implementować terminologię zachodnią do naszej, już istnieją-
cej, jednak zachodzi poważna obawa, że utracony zostanie faktyczny sens 
myśli autora i zastaną nadane im inne wymiary i zakresy znaczeniowe. 
W takich wypadkach, gdy przekładalność terminologii i odpowiadających jej 
znaczeń nie jest jednoznaczna warto chyba pokusić się o ustanowienie nowego 
terminu z nadanym mu adekwatnym zakresem znaczeń.  

W tej perspektywie należałoby jeszcze raz przyjrzeć się tłumaczeniu na 
język polski podstawowych, szeroko cytowanych na świecie dzieł z teorety-
ków edukacji dorosłych i samokierowanego uczenia się.  

Jak widać na określenie pracy uczącego się, wykonywanej samodzielnie, 
mamy jedno określenie – samokształcenie. Termin samokształcenie nie ma 
jednakowej konotacji. Zakres działań, odpowiedzialności uczącego się i spo-
sobów pracy są traktowane przez autorów w szeroki sposób. Istnieje jeszcze 
termin – samokształcenie kierowane, na określenie pracy uczącego się samo-
dzielnej, ale wykonywanej pod nadzorem nauczyciela i jako odpowiedź na 
jego polecenie.  
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Summary 

 
Self-directed learning.  

An attempt to conceptualization on adult  
education. Source: Andragogy 

 

The study describes growing interest of self-directed learning  on the field 
of adult education. Looking at its origin the idea is complex and rich. There 
are many parallel ideas and theories within the phenomenon self-directed 
learning. As many related components are used in a similar way the idea of is 
fraught with confusion. In English language there are there is a strong need 
and some wide  research had been undertaken to clarify the meanings of 
related concepts as well as the meaning of the idea of SDL. In order to avoid 
misunderstandings in implementation self-directed learning in  polish theory 
we have to clarify the independent concept that will describe the exact 
meaning meant by authors  rather than to use already existing expressions 
which have their original meaning much different from the idea of self- 
-directed learning. In the study the new expression in Polish language has been  
defined and explained. 

 


