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Alina Matlakiewicz  

AMBIWALENCJA  W  UCZENIU  SIĘ  
DOROSŁYCH 

Tematyka uczenia się dorosłych przez dość długi czas była jednym 
z „nieobecnych dyskursów” w andragogice polskiej. Wiązało się to z kilkoma 
przyczynami. Do lat sześćdziesiątych XX wieku problematyka ta była zmo-
nopolizowana przez publikacje psychologiczne (Malewski 2010). Psycholo-
gia bowiem jako nauka stawia sobie zadania związane z wyjaśnianiem za-
chowań ludzkich. Tym samym uczenie się zajmowało i zajmuje w tej dyscy-
plinie naukowej uprzywilejowaną pozycję, zawłaszczając ją niejako dla sie-
bie. Przy silnej dominacji teorii psychologicznych w połowie XX w. nie po-
wstawały na szerszą skalę teorie andragogiczne lub nie były upowszechniane 
w polskiej rzeczywistości naukowej1.  

Aż do lat dziewięćdziesiątych XX w. w badaniach andragogicznych na-
cisk był kładziony na instytucjonalną edukację dorosłych, edukację formalną, 
lokując uczenie się na marginesie zainteresowań andragogów (Rogers 2003). 
Rozwijały się wówczas metodyki nauczania odwołujące się do paradygmatu 
nauczania, w badaniach natomiast dominował nurt badań deskryptywnych, 
dostarczając współczesnym materiałów o wartości głównie historycznej (Ma-
lewski 2001).  

W ostatniej dekadzie w polskiej andragogice nastąpił wzrost zaintereso-
wania tematyką uczenia się dorosłych. Niektórzy teoretycy zajęli się przybliże-
niem zagranicznych teorii, inni podjęli samodzielne badania w tym zakresie. 
W artykule pragnę odwołać się do rozumienia pojęcia uczenia się dorosłych, 
ukazując je w kontekście jego ambiwalentnego charakteru, a także zwrócić 
uwagę na teorie refleksyjnego uczenia się jako na te, które w szczególny sposób 
akcentują doświadczenie skorelowane z dojrzałością/dorosłością.  

Dwuwartościowość uczenia się dorosłych 

Tradycyjnie uczenie się definiowano jako wynikającą z doświadczenia 
względnie trwałą zmianę w zachowaniu. Współcześnie akcentuje się w tym 
procesie bardziej przekształcanie wiedzy i zmianę w sposobie jej pojmowania 
aniżeli zmiany w zachowaniu. W tym ujęciu odwołujemy się raczej do roz-
wiązywania problemów, niż samego zapamiętywania (Bron 2006).  

                                                           
1 Teoria M. Knowlesa – amerykańskiego andragoga została przetłumaczona 

i wydana w j. polskim dopiero w 2009 r. Por. M. Knowles (2009), Edukacja doro-
słych: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa. 
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Uczenie się jako ustawiczna aktywność życiowa człowieka nabiera co-
raz większego znaczenia jako przedmiot badań w naukach społecznych. Do-
strzeganie ważności osobistego uczenia się wiąże się z coraz większym zain-
teresowaniem ze strony jednostek, jak i instytucji niezwiązanych bezpośred-
nio z kształceniem (np. przedsiębiorstwa). Niestety instytucje i osoby zaanga-
żowane profesjonalnie w proces kształcenia w sposób wyrywkowy dostrzega-
ją tę problematykę (Bauman 2005).  

W przypadku uczenia się dorosłych możemy mówić o jego ambiwalent-
nym charakterze, w wielu przypadkach towarzyszy mu bowiem przeciwstaw-
ność stanów emocjonalnych, wynikających choćby z istnienia niemożliwych 
do pogodzenia pragnień czy sprzecznych ze sobą tendencji do działania. 
Dorosły jest niejako „więźniem” swoich wyborów związanych z wypełnia-
niem ról społecznych, zobowiązań, podejmowaniem odpowiedzialności 
i potrzebami samorozwoju, samorealizacji. Satysfakcja z podążania za wy-
zwaniami poznawczymi wiąże się często z obawą przed kosztami. Ambiwa-
lentny charakter tego procesu stanowi wyzwanie dla dorosłego ucznia, w kon-
sekwencji czego jednostka uczy się rozwiązywać problemy, radzić sobie 
w sytuacjach trudnych, podejmować decyzje i stawiać czoła ich konsekwen-
cjom. Tworzą się pewne wzory, schematy zachowań w sytuacjach trudnych. 
Człowiek nabywa większej samoświadomości w wielu dziedzinach. Dotyczy 
to dostrzegania swoich mocnych i słabych stron, kobiecości i męskości, doj-
rzałości w tworzeniu własnego wizerunku. Ta rozwijająca się świadomość 
przyczynia się do poszukiwań o charakterze duchowym, budowania własne-
go, już nie tylko opartego o tradycje rodzinne światopoglądu, a co za tym 
idzie systemu wartości i moralności.  

Joanna Rutkowiak, tworząc podział uczenia się na zewnętrzne i we-
wnętrzne przyjmuje odmienną perspektywę badawczą, aczkolwiek również 
odwołującą się do dwubiegunowości procesu uczenia się (Rutkowiak 2005). 
Uczenie się zewnętrzne jest odpowiedzią jednostki na swoisty nacisk, presję, 
bodziec wymuszający określone zachowania. Odpowiedzialność za uczenie 
przejmują niejako inni, jest ono lokowane poza uczącym się. Wzbudza to 
pewną sytuację konfliktową, ponieważ stanowi ono wymuszenie na uczącym 
się aktywności w kierunku zmieniania się. J. Rutkowiak nawiązuje2 tu do 
koncepcji Martina Heideggera wskazującego na owo „myślenie rachujące” 
jednostki, która jest przymuszana do wysiłku, widzi jednak w tym pewien 
zysk, zdobycie nowych możliwości. Przeciwstawia temu „myślenie kontem-
placyjne”, które wyraża się w uczeniu wewnętrznym, które jest aktywnością 
znaczącą osobiście, istotną, angażującą jej własne „ja” (Rutkowiak 2005). 
Uważam, że te dwie perspektywy uczenia się można zestawić z koncepcją 

                                                           
2 Widoczne tu jest jednocześnie silne nawiązanie do teorii zewnątrz- i wewnątrz-

sterowności. 
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behawiorystyczną i poznawczą3. Klasycy behawioryzmu (J. Watson, B. Skin-
ner, E.L. Thorndike) bowiem nie tylko poszukiwali mierzalnych rezultatów 
tego procesu, ale wskazywali na jego zewnętrzność, istotę tkwiącą w bodź-
cach, choć nie zawsze przymusowych. Odkrycie przez Iwana Pawłowa wa-
runkowania klasycznego zostało wykorzystane przez Johna Watsona do opra-
cowania teorii uczenia się. Znaczny wkład w tę koncepcję miał również 
Edward L. Thorndike, konstruując teorię koneksjonistyczną oraz Burrhus 
Skinner, koncentrując się na warunkowaniu sprawczym (Kawecki 2003; Phi-
lips, Soltis 2003).  

Reprezentanci psychologii poznawczej całkowicie odmiennie ujmują 
uczenie się, koncentrując się tym samym na innych rezultatach uczenia się. 
Wskazują na kluczową rolę procesów wewnętrznych, traktując umysł jako 
system poznawczy, dzięki któremu człowiek odbiera i przetwarza informacje, 
a także je przechowuje i wykorzystuje. Uczenie się jest postrzegane w kate-
gorii celu i środków, związanych z wypracowaniem strategii uczenia się. 
Najistotniejszym jest, aby podejmowane aktywności poznawcze odpowiadały 
osobistym preferencjom i możliwościom rozwojowym uczącego się.  

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące efektów uczenia się, z jed-
nej strony zainteresowanie psychologów poznawczych koncentruje się na 
aktywności samej jednostki w kategorii osiągania biegłości w danym zakre-
sie, z drugiej – szerzej ujmując – na działaniu refleksyjnym. Szerzej ujmując 
efekty uczenia się, kognitywiści wskazują na świadomość, która jest powią-
zana z doświadczeniem. Dzieciństwo zdominowane jest przede wszystkim 

przez działanie – stąd określenie świadomości działającej. Dojrzewający 

młodzi dokonują introspekcji doświadczenia. Świadome funkcjonowanie, 

zwane działaniem refleksyjnym, charakteryzuje fazę dorosłości i stanowi 

wyjątkowy rezultat uczenia się (Ledzińska 2000, s. 133). 

Ku refleksyjności w uczeniu się dorosłych 

Podkreślana w teorii kognitywistycznej refleksyjność zyskała zaintere-
sowanie badaczy, których główne tezy zostaną zaprezentowane w dalszej 
części artykułu: uczenia się transformatywnego, uczenia się opartego na do-
świadczeniu oraz teorie biograficzności. Każda z tych teorii podchodzi do 
uczenia się jako do procesu, a nie rezultatu. W każdej z nich kluczową rolę 
odgrywa doświadczenie i refleksyjność. 

Jack Mezirow wyodrębnia dwa rodzaje uczenia się: instrumentalne 
i komunikacyjne. Pierwsze z nich oznacza, że osoba zorientowana na wyko-
nanie zadania koncentruje się na problemach z nim związanych. Do takiego 
rodzaju uczenia się potrzebne są różne umiejętności, które należy wyćwiczyć. 

                                                           
3 Jestem świadoma pomijania w tym ujęciu koncepcji humanistycznej jako kon-

cepcji liberalnej, rzadziej występującej na tym etapie rozwoju andragogiki w rzeczy-
wistości polskiej.  
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Niektóre z nich mają charakter prostych czynności, inne z kolei wymagają 
zaawansowanej wiedzy i umiejętności, myślenia w trakcie rozwiązywania 
problemów. W uczeniu instrumentalnym dorośli stosują do rozwiązywania 
problemów podejście hipotetyczno-dedukcyjne, tzn. rozpoczynając od lo-
gicznej przesłanki, próbują zebrać fakty (także przez eksperymentowanie), 
aby móc sprawdzić własne hipotezy. Natomiast uczenie się komunikacyjne 
oznacza poszukiwanie rozumienia treści przekazu innych, ma zatem charakter 
interpretacyjny. Ucząc się w ten sposób, dorośli rzadko testują hipotezy. 
Raczej poszukują metafor i tematów, dzięki którym mogliby usytuować in-
formację, odnaleźć pewien kontekst.   

Zarówno uczenie się instrumentalne, jak i komunikacyjne charakteryzu-
je się refleksyjnym sposobem myślenia, tzn. może tę refleksję powodować. 
Ten refleksyjny charakter podkreślają też inni teoretycy, jak choćby John 
Dewey czy Anthony Giddens. Na refleksyjny sposób myślenia składają się 
dwa procesy: refleksja krytyczna oraz krytyczna samorefleksja. Krytyczna 
refleksja występuje w działaniach typu: dlaczego? Dotyczy zatem przyczyn 
i konsekwencji tego, co robimy. Występuje wówczas, gdy pojawia się prze-
rwa, zahamowanie w działaniu, pewne zakwestionowanie własnych perspek-
tyw znaczeniowych. W tym momencie pojawia się krytyczna samorefleksja 
jako ocena metod, które zastosował uczący się, jak i własnych struktur czy 
„podstaw odniesienia” (Bron 2006). Krytyczna samorefleksja jest również 
traktowana jako uczenie się emancypacyjne. Jak zauważa Mieczysław Ma-
lewski, transformatywna edukacja dorosłych może służyć jednostkom, szcze-
gólnie w przejściowych momentach życia, kiedy koniecznym jest dokonanie 
przeformułowań, ustalenia na nowo celów i priorytetów. Transformatywne 
uczenie się może również wspomagać społeczności i zbiorowości (Malewski 
1998).  

W tym miejscu warto odwołać się do poglądów Davida Kolba, który 
odwołując się do Johna Dewey’a, Jeana Piageta, Kurta Lewina i Paulo Freire 
stworzył powszechnie znany model uczenia się. Twierdzi, że zasadniczo 
każde uczenie się jest uczeniem się przez doświadczenie, obejmując cztery 
fazy układające się w cykl: od konkretnego doświadczenia poprzez refleksyj-
ną obserwację i abstrakcyjną konceptualizację do aktywnego eksperymento-
wania, czyli z powrotem do konkretnego doświadczenia. Aby mogło dojść do 
uczenia się przez doświadczenie, spełnionych musi być kilka szczegółowych 
kryteriów jakościowych: 
− uczenie się musi być subiektywnie ważne dla jednostki zarówno w wymia-

rze poznawczym, emocjonalnym, jak i społecznym, 
− uczenie się musi być częścią pewnego spójnego procesu, czyli – jak ujmu-

je Dewey – musi w nim istnieć jakaś ciągłość, 
− uczący się musi być podmiotem interakcji ze społecznym i/lub material-

nym środowiskiem, tj. musi być nie tylko obecny, ale także zaangażowa-
ny, 
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− doświadczenie wymaga społecznego kontekstu, 
− wpływ ze strony środowiska, występujący w procesie interakcji, musi 

stanowić przykład (Illeris 2006). 
U podstaw tej teorii istnieje założenie o współistnieniu doświadczenia 

i refleksji. Dorosły gromadzi obserwacje w sposób refleksyjny, zastanawiając 
się nad przyczynami tego, co zrobił, wkraczając w proces oceny doświad-
czeń. W kolejnym etapie układa pewne teorie, ogólne zasady, następnie prze-
chodząc do eksperymentowania, tj. testowania uogólnień w nowych sytu-
acjach, co z kolei prowadzi do nowego doświadczenia, co domyka cykl Kol-
ba. Ponadto D. Kolb wyróżnia cztery style uczenia się, w zależności od umie-
jętności uczestników: 
− dywergencyjny – styl twórczy, obejmujący tworzenie nowych idei; 
− asymilacyjny – polegający na wchłanianiu wiedzy i umiejętności w już 

istniejące struktury poznawcze; 
− konwergencyjny – styl zbieżny, polegający na przybliżaniu różnych, czę-

sto odmiennych twierdzeń do siebie, poszukujący związków; 
− akomodacyjny – styl uwzględniający poglądy innych, poszukujący kom-

promisów i wspólnych rozwiązań (Bron 2006). 
Na bazie wyodrębnionych stylów uczenia się David Kolb wyróżnia czte-

ry rodzaje uczących się: aktywista, myśliciel, teoretyk, pragmatyk4.  
Teorie biograficzności – tak samo, jak omówione powyżej – opisują 

uczenie się jako proces, podkreślając jego refleksyjny charakter. Pojęcie 
biograficzności, które pojawiło się w połowie lat 80. XX w., scala teorię 
i praktykę metody biograficznej, tj. podejście badawcze i wychowawcze, 
jednocześnie wychodzi poza wymiar subiektywności i terapii poprzez 
uwzględnianie (m.in. teorie U. Becka i A. Giddensa, P. Alheita) społecznego, 
politycznego i zawodowego wymiaru życia dorosłych we współczesnym 
świecie. U. Beck wskazuje na sprzeczność między dążeniem do indywiduali-
zacji a warunkami życia społecznego, które (…) jak nigdy dotąd nie dopusz-

czają do tego, aby człowiek mógł wieść indywidualną i samodzielną egzy-

stencję, czyniąc z niego (…) igraszkę mód, stosunków, koniunktur i rynków 

(Beck 2004, s.197).  
W ujęciu Petera Alheita biografia składa się z dwóch warstw: emergent-

nej, która jest odbiciem wyjątkowości każdej biografii oraz z warstwy struk-
turalnej, która opiera się na społecznych, kolektywnych i grupowych wzor-
cach biografii normalnej. Andragogów interesuje napięcie między subiektyw-
ną i obiektywną stroną biograficzności. Obie warstwy są integrowane w dzia-
łaniu jednostki poprzez doświadczenia, za pomocą których dorośli utwierdza-
ją, rewidują i korygują swoją wiedzę. W edukacji dorosłych uczenie się przez 
doświadczenie odgrywa szczególną rolę, ponieważ rozwojem człowieka do-

                                                           
4 Cykl uczenia się Kolba stał się przedmiotem krytyki i punktem wyjścia do dal-

szych badań nad uczeniem się dorosłych Petera Jarvisa. 
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rosłego nie steruje już kod genetyczny i wychowanie, lecz praktyka życia i jej 
wymagania.  

Powyżej zaprezentowane teorie, akcentując refleksyjność procesu ucze-
nia się dorosłych. Wskazują także na ciągłe doskonalenie się dorosłego 
ucznia w zakresie radzenia sobie z ambiwalencją wpisaną w proces uczenia 
się. Wymaga to dojrzałości intelektualnej – zdolności do podejmowania wy-
zwań, ich oceny, wyboru decyzji, sprostania trudnościom; dojrzałości emo-
cjonalnej wyrażającej się odpornością na stres, inicjowaniem i podtrzymywa-
niem trwałych, zdrowych relacji oraz dojrzałości społecznej przejawiającej 
się przyjmowaniem odpowiedzialności za siebie i innych.  
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Summary 
 

Ambivalence in adult learning 
 

Key words: transformative and reflective learning, ambivalence in learning, 
adult learning. 

 
In the article the author analyses the term of adult learning in the context 

of its ambivalence: the chance for development and the emotional and social 
costs. The process of adult learning is connected with self-development, intel-
lectual and emotional maturity, making reasonable decisions, responsibility. 
The author also characterizes the theories of mindfulness learning, such as the 
theory of Jack Mezirow’s transformative learning and theories based on  
experience and biography.  

 


