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Streszczenie: Problematyka edukacji dorosłych, głównie za sprawą szybkiego 
i wielowymiarowego tempa przemian, nabiera w ostatnich latach szczególnego 
znaczenia. Wiele dynamizujących czynników – natury podmiotowej, społecznej, 
organizacyjnej i ekonomicznej warunkuje transformacje w obrazie życia i zawo-
dowego funkcjonowania jednostek, decydując jednocześnie o współczesnym zna-
czeniu procesu edukacji, kształcenia. W obecnych realiach bycie pracownikiem 
wymaga nieustannego rozwoju i samodoskonalenia. Kształcenie stanowi znaczącą 
część i jednocześnie determinantę aktywności człowieka. Na dzisiejszym rynku 
pracy jest koniecznym warunkiem adaptacji zawodowej, elastyczności, skuteczno-
ści i konkurencyjności. Przekonania te znajdują potwierdzenie zarówno w obser-
wacjach, jak i jednostkowych doświadczeniach.  

 

Edukacja dorosłych jako konieczność współczesności – przesłanki 
podmiotowe, społeczne i organizacyjne  

Wymagania społeczne, organizacyjne i gospodarcze oraz wydłużenie okre-
su aktywności zawodowej formułują wobec współczesnego człowieka bardzo 
wysokie wymagania. Bycie na bieżąco, nadążanie za nowościami, usprawnie-
niami procesów technicznych i technologicznych, implementacja innowacji, to 
warunki utrzymania zawodowej formy i efektywnego pełnienia roli pracownika.  
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Eksperci (Ćwiek 2012) wymieniają cztery filary optymalnej postawy 
współczesnego pracownika: dbałość o kwalifikacje (powinny być ciągle dosko-
nalone, by nie straciły na aktualności i przydatności), zdobywanie doświadcze-
nia (bycie ekspertem, profesjonalistą czyni pracownika bardziej konkurencyj-
nym i pożądanym na rynku pracy, dając tym samym większe gwarancje stabil-
ności zatrudnienia), zachowanie zawodowej elastyczności (i możliwej koniecz-
ności przekwalifikowania się) oraz pielęgnowanie zdrowia (warunek sprawności 
działania w każdym obszarze życia). Z refleksją obserwując realia, należy przy-
znać, iż zalecenia te są jak najbardziej słuszne. Jednocześnie ich realizacja na-
kłada na pracownika konieczność nieustannej aktywności, systematycznej dba-
łości o własny rozwój, samodoskonalenie się, konieczność bycia w systemie 
edukacji. Taka zaangażowana postawa wymaga od jednostki ciągłego uczenia 
się. Dorosły pracownik musi być ciągle aktywny poznawczo. Rozważania na 
temat edukacji dorosłych należy zatem zacząć od tego, czym – w świetle współ-
czesnej nauki – jest proces uczenia się. I jakie są jego konsekwencje dla jed-
nostki i organizacji?  

Według psychologów (Kurcz 1992, s. 98) uczenie się to proces prowadzą-
cy do modyfikacji zachowania jednostki w wyniku jej uprzednich doświadczeń. 
Podobny sposób definiowania proponuje Stephen Robbinson (Robbinson 1998), 
dla którego uczenie się to każda względnie trwała zmiana zachowań wynikająca 
z nabytego doświadczenia. W myśl prezentowanych stanowisk teoretycznych 
realizowanie procesu uczenia się dokonuje się w każdej formie ludzkiej aktyw-
ności (bez niewłaściwego zawężania tego zjawiska wyłączenie do obszaru edu-
kacji systemowej). Bycie dorosłym-uczniem wiąże się dla jednostki z wieloma 
pozytywnymi konsekwencjami (Danilewicz 2012). Przede wszystkim następuje 
znaczący przyrost, usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej, co czyni ją bardziej przydatną w warunkach zmiany. Pracownik 
zyskuje większą zdolność adaptacyjną w momencie konfrontacji ze zmiennymi 
oczekiwaniami i wymaganiami. Jednostka może zaspokajać potrzebę samoreali-
zacji, rozwoju, realizując je także we współpracy z innymi (poprzez wymianę 
doświadczeń i porównywanie własnych przekonań z przekonaniami innych). 
Pracownik osiąga pozycję eksperta, a to pociąga za sobą wzrost szacunku 
i uznania otoczenia. Korzyści uczenia się dla jednostki zyskały potwierdzenie 
empiryczne. Według badań (Brzezińska, Hejmanowski 2005) wśród pozytyw-
nych następstw uczenia się wymienia się: zachowanie dobrego zdrowia, większą 
sprawność w radzeniu sobie z codziennymi problemami, większą samodziel-
ność, niezależność od innych, lepsze wykorzystanie własnych zasobów, udane 
relacje z młodszym pokoleniem, świadomość własnych praw i roli w społeczeń-
stwie, rozwijanie refleksyjności i poczucia sprawstwa.  

Pracownik dbający o swój rozwój intelektualny to także wyraźne profity 
dla organizacji, które stają się organizacjami wiedzy (Danilewicz 2012). Wśród 
organizacyjnych korzyści wymienia się: specyficzny klimat organizacyjny opar-
ty na pracy zespołowej (z wyraźnym udziałem mechanizmu synergii), wykorzy-
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stanie akumulacji i transferu wiedzy, wypracowanie przewagi konkurencyjnej 
wynikającej z obecności unikatowych, specyficznych kompetencji, zwiększoną 
sprawność i efektywność działania. Powszechnie panuje pogląd, iż podmioty 
współczesnej gospodarki chcą mieć w swoich zasobach pracowników o okre-
ślonych, najlepiej najwyższych kompetencjach. Wykwalifikowana, merytorycz-
na kadra decyduje o przewadze konkurencyjnej, pozycji na rynku, daje możli-
wość szeroko rozumianego oddziaływania na otoczenie. Dlatego nowoczesne 
przedsiębiorstwa coraz bardziej świadomie inwestują w swoje zasoby personal-
ne, doceniając zyski, jakie stają się ich udziałem. Zarządzanie rozwojem kompe-
tencji pracowników to wspólna lokata – pracowników i pracodawców. Praco-
dawcy, decydując się na wsparcie kadry pracowniczej, decydują tym samym 
o doskonaleniu się całości systemu organizacyjnego (Danilewicz 2012).  

Kompetencje indywidualne i organizacyjne są ze sobą w ścisłej relacji: te 
drugie powstają głównie poprzez integrację i koordynację kompetencji indywi-
dualnych. Kompetencje organizacyjne, podobnie jak kompetencje indywidual-
ne, są konfiguracją wiedzy, umiejętności i zalet indywidualnych. Dlatego tak 
ważne dla pracodawcy jest optymalne zarządzanie kompetencjami pracowników 
w zakresie ich możliwości bieżących i przyszłych, prognozowanych (Levy-
Leboyer 1997). Rezultaty III edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) 
realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Uniwersytet Jagielloński (Szczucka i in., 2012) wskazują, że w 2011 roku po-
nad 70% badanych pracodawców finansowało bądź współfinansowało działania 
zmierzające do rozwoju kompetencji i/lub kwalifikacji swoich pracowników. 
W sposób bardziej widoczny, w kadry i prowadzenie działań usprawniających 
funkcjonowanie zawodowe podnoszących kompetencje załogi, inwestują praco-
dawcy o znacznych zasobami finansowych, z konkretnym budżetem szkolenio-
wym, przedstawiciele branży związanych z tzw. nową gospodarką. Zatem rów-
nie ważny jak jednostkowy imperatyw rozwoju, wzmacniany świadomością 
bycia aktywnym i sprawnym poznawczo, jest system organizacyjny stymulujący 
doskonalenie swoich wewnętrznych zasobów. W literaturze (Karney 2007) za-
pisano 10 tez odnoszących się do edukacji zawodowej po roku 2000, edukacji 
w zmiennych warunkach społeczeństwa postindustrialnego, będących specy-
ficznymi sugestiami wobec organizacyjnych oddziaływań edukacyjnych: 
1. Stale wzrasta rola uczenia się jako czynnika sukcesu organizacji. Firmy 

muszą więc inwestować zarówno w ludzi, jak i w technologie.  
2. Wciąż rośnie szybkość zmian. Warunkiem skutecznego radzenia sobie 

z nimi jest wysoka otwartość jednostki wobec zmian, gotowość do doko-
nywania ich w samym sobie1.  

                                                      
1 Wyniki badań (Lubrańska 2007) pokazują, że wiek jest czynnikiem warunkującym gotowość 

jednostki do zmiany. W świetle badań osoby młodsze (poniżej 34 lat) prezentują najwyższy – 
w porównaniu z najstarszą grupą wiekową (powyżej 53 roku życia) – poziom gotowości do 
zmiany.  
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3. Rolą przełożonego jest ukierunkowanie i stymulowanie rozwoju pracowni-
ka. 

4. Pracownicy powinni przyjmować coraz większą odpowiedzialność za roz-
wój osobisty i zawodowy. 

5. Praktyka szkoleniowa staje się coraz mocniej zintegrowana z codzienną 
pracą. 

6. Metody uczenia się coraz częściej odchodzą od czysto poznawczego ucze-
nia się w kierunku uczenia się przez doświadczenie, stosowania aktywizu-
jących form kształcenia.  

7. Niepokój motywuje ludzi do nauki (stan ten można osiągnąć np. poprzez 
inicjowanie twórczych kryzysów). 

8. Pracownicy powinni koncentrować się na rozwijaniu umiejętności zawo-
dowych i społecznych (koniecznych w coraz bardziej popularnej pracy gru-
powej, pełnieniu ról zespołowych)2. 

9. Coraz częściej szkolenie grupowe zastępuje szkolenie indywidualne.  
10. Szkolenie zawodowe ma postać holistycznych oddziaływań (bardziej efek-

tywne jest szkolenie łączące problematykę specjalizacyjną z treningami 
ogólnorozwojowymi) (Karney 2007). 
Wymienione przesłanki podmiotowe i organizacyjne to ważny głos w dysku-

sji nad koniecznością organizacji systemu edukacji dorosłych. Pełnowymiarowy 
obraz zjawiska zyskuje się jednak dzięki uwzględnieniu aspektu społecznego. 
Dlatego zwraca się uwagę (Appelt 2005), iż szczególnie dzisiaj istnieje potrzeba 
tworzenia odpowiednich warunków i form edukacji, sprzyjających uczeniu się 
ludzi dorosłych. To pomoże redukować różnice generacyjne, narastające zwłasz-
cza w okresie późnej dorosłości. To istotna okoliczność, szczególnie przy obec-
nych tendencjach demograficznych, znaczącym wzroście udziału ludzi starszych 
we współczesnych społeczeństwach3. Cennym wsparciem upowszechnienia i po-
pularyzowania przesłanek idei edukacji przez całe życie jest raport UNESCO. 
Zawartą w nim promocję potrzeby edukacji, organizacji kształcenia, kształtowania 
społeczeństwa wiedzy oparto na czterech filarach: uczyć się, aby żyć wspólnie 
(uczestniczyć i współdziałać z innymi w różnych obszarach aktywności człowie-
ka), uczyć się, aby wiedzieć (aby zyskać narzędzia poznania), uczyć się, aby dzia-

                                                      
2 Kompetencje społeczne to obszar aktywności człowieka poddający się kształtowaniu. Doskona-

lenie w tym obszarze jest konieczne dla właściwego, ukierunkowanego rozwoju jednostki (Ra-
tajczak 2007). Według Argyle’a, kompetencje społeczne to opanowanie niezbędnych umiejętno-
ści pozwalających uzyskać u innych ludzi pożądane zachowania w sytuacjach społecznych (…), 
to umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach spo-
łecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego (Ratajczak 2007, s. 86).  

3 Starzenie się społeczeństw to tendencja globalna, ogólnoświatowa (Widerszal-Bazyl 2008a, 
2008b). Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z roku 2002 na naszym globie żyje po-
nad 580 milionów osób powyżej 60 roku życia. W roku 2020 ogólna liczba ludzi starych wynie-
sie powyżej 1 miliarda (około 30% całej populacji). Według przewidywań Głównego Urzędu 
Statystycznego w 2020 roku około 24% Polaków osiągnie wiek ponad 60 lat. Średnia długość 
życia kobiet przekroczy 80 lat, a mężczyzn 77 lat (Steuden 2011). 
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łać (aby mieć kompetencje wpływania, oddziaływania na swoje środowisko i sa-
mego siebie), uczyć się, aby być (doskonalić swoją podmiotowość) (Stopińska- 
-Pająk 2006). Koncepcja całożyciowego uczenia się stanowi odpowiedź na wy-
zwania i dynamikę współczesnego świata (Zrałek 2008). 

Całość argumentacji przekonuje, iż edukacja dorosłych to dziś po prostu 
konieczność. Zyski szacuje się po stronie jednostki, organizacji i społeczeństwa.  

Edukacja dorosłych – funkcje i formy realizacji  

Współcześnie edukacja powoli odbiega od minionych standardów. Dotyczy 
to zwłaszcza kształcenia osób dorosłych, które staje się specyficznym sposobem 
poprawy jakości życia zawodowego i zachowania sprawności zawodowej 
(głównie przez dojrzałych pracowników), adekwatnie do zmian na dynamicz-
nym i wymagającym rynku pracy. Spełniając tak znaczące zadania, kształcenie 
dorosłych musi być działaniem kompleksowym i wieloaspektowym. Zgodnie 
z definicją (Nawrat 2013, s. 147) edukacja dorosłych to proces całożyciowy, 
określa całokształt działań związanych z kształceniem, samokształceniem, wy-
chowaniem i samowychowaniem osób dorosłych. W myśl tych wytycznych, 
współczesna edukacja dorosłych stanowi zorganizowany system zarządzania, 
którego funkcjonowanie uwzględnia następujące składowe: środowisko, jakość 
kształcenia i adekwatność do potrzeb i celów odbiorców, finanse i informację. 
Edukacja dorosłych, poprzez kształcenie instytucjonalne, szkolenia i aktywność 
samokształceniową formuje, doskonali kwalifikacje i kompetencje zawodowe 
pracowników obecnych i przyszłych (Karney 2007).  

Profesjonalna edukacja zawodowa realizuje obecnie kilka funkcji. Są to: 
1. Funkcja adaptacyjna – związana z przystosowaniem się pracownika do no-

wych stanowisk pracy pojawiających się w związku z postępem technicznym 
i technologicznym. 

2. Funkcja wyrównawcza – kształcenie profesjonalne powinni podjąć wszyscy 
ci, którzy muszą uzupełnić wiedzę, z uwagi na zmianę stanowiska w struktu-
rze organizacji.  

3. Funkcja renowacyjna – czyli edukacja skierowana do osób, które wracając 
do pracy po dłuższej przerwie, muszą zaktualizować wiedzę i umiejętności.  

4. Funkcja rekonstrukcyjna – wynikająca z faktu, iż współczesny świat wymaga 
od ludzi mobilności i elastyczności, wymuszając rekonstrukcję podmioto-
wych możliwości i nawyków. 

5. Funkcja kreująca – zwiększająca się popularność organizacji pracy w oparciu 
o funkcjonowanie zespołów pracowniczych powoduje zwiększoną potrzebę 
doskonalenia myślenia twórczego, dywergencyjnego, uczenia się, konceptu-
alizacji przemian (Karney 2007). 

Wyróżnione funkcje edukacji zawodowej wykazują wyraźne związki 
z kształceniem ustawicznym. W myśl słownikowej definicji (Okoń 1992, s. 104), 
kształcenie ustawiczne to kształcenie, które trwa przez całe życie człowieka, obej-
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mując odnawianie, poszerzanie i pogłębianie jego kwalifikacji ogólnych i za-
wodowych. Obserwacja dzisiejszego świata skłania wielu z nas do refleksji, iż 
lifelong learning (lifelong education) jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym 
i potrzebnym. Potrzeba ciągłego uczenia się, samorozwoju, osobistego i zawodo-
wego doskonalenia się staje się charakterystycznym, nowym obliczem naszej co-
dzienności. Konieczność ta dotyczy zarówno osób młodych, dopiero wkraczają-
cych w dorosłe życie i na rynek pracy, jak również tych, którzy już dawno opuścili 
szkolne ławki, często z przekonaniem, że ich edukacja już jest zakończona, po-
twierdzona świadectwem czy dyplomem. Tymczasem jak pokazuje praktyka, raz 
zdobyte wykształcenie nie jest wystarczające. Konieczne jest jego uzupełnienie, 
aktualizacja czy osiągnięcie nowych stopni awansu w rozwoju zawodowym.  

Człowiek, czy akceptuje ten fakt czy nie, musi się uczyć przez całe swoje 
dorosłe życie. Jest to symptomatyczne dla współczesnej, globalnej edukacji. 
Edukacji, która jest sprawczym mechanizmem indywidualnego, społecznego 
i ekonomicznego rozwoju (Kukla i in. 2012). Współczesna edukacja dorosłych 
jest specyficznym sposobem przygotowania do życia, do jego niełatwych zobo-
wiązań, do jego gwałtownej dynamiki, nieprzewidywalności, szybkich „zwro-
tów akcji”. Świat traci swoją stabilność, przewidywalność. Człowiek musi 
wciąż uczyć się funkcjonowania w ciągłej transformowanej rzeczywistości. 
Nadążanie za zmianami wymaga nieustannej nauki przez całe życie. Stało się to 
charakterystyczną cechą współczesnej edukacji, która w XXI wieku staje się 
edukacją ustawiczną (Karney 2007). 

We współczesnych organizacjach kształcenie ustawiczne stanowi jeden  
z elementów zarządzania wiekiem (age management) (Litwiński, Sztanderska 
2010). Idea ta zawiera się w realizacji działań, które warunkują efektywne, ra-
cjonalne, satysfakcjonujące dla organizacji i jednostki, wykorzystanie zasobów 
personalnych, z widoczną dbałością o potrzeby i możliwości pracowników 
w różnym wieku (Stachowska 2012). Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery 
zawodowej jest koniecznym i równoprawnym (obok: planowania zatrudnienia, 
elastycznych form zatrudnienia, planowania stanowisk pracy, programów zdro-
wotnych, kończenia zatrudnienia i przechodzenia na emeryturę) (Woszczyk 
2013) instrumentem pozwalającym na utrzymanie w pełnej aktywności zawo-
dowej pracowników (niezależnie od wieku), zachowanie cennych, niepowta-
rzalnych, często eksperckich zdolności, kompetencji i kapitału intelektualnego 
wewnątrz firmy. Pracownikowi zapewnia konieczną aktualizację wiedzy, po-
zwala zdobyć nowe doświadczenia, sprzyja integracji międzypokoleniowej np. 
poprzez mentoring4 (kształcenie młodych adeptów zawodu przez starszych), 
intermentoring (transfer wiedzy między różnymi grupami wiekowymi) czy ze-
społy międzypokoleniowe (Hildt-Ciupińska i in. 2012). Transfer międzypokole-
                                                      
4  Ewa Dębska (2010) zwraca uwagę na obecne w literaturze trzy typy mentorów: kooperacyjny 

(przewodnik, doradca, konsultant na różnych etapach kariery), branżowy (prowadzi kandydata 
przez program szkolenia wymagany do zdobycia kwalifikacji) oraz społeczny (świadczący po-
moc osobom wykluczonym z rynku pracy). 
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niowy ma szczególne znaczenie dla dojrzałych pracowników, który poprzez 
sprawowanie roli mentora mają możliwość wzmocnienia swej pozycji zawodo-
wej (ugruntowaną zaproponowanym rozwiązaniem organizacyjnym). To dla 
dojrzałych pracowników szczególnie cenne doświadczenie zawodowe i osobi-
ste. Osoby 45+ często mają poczucie (…) spadku wartości rynkowej (Urbaniak 
2008, s. 79). Rola mentora to zatem dla dojrzałych pracowników potwierdzenie 
ich profesjonalizmu, uznanie dla kompetencji i osiągnięć, argument budujący, 
wzmacniający samoocenę obniżoną często poprzez konfrontację z narastającymi 
wymaganiami rynku pracy. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, może otwo-
rzyć przed pracownikiem nową drogę rozwoju zawodowego. Transfer między-
pokoleniowy jest rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym dla obu stron – duża 
wiedza, autorytet i uznanie otoczenia to właściwe zaplecze dla pełnienia roli, 
której istotą jest przekazywanie swojego bogatego doświadczenia zawodowego 
i kształtowania młodych pracowników (Doraczyńska 2012). Firma zachowuje 
cenne zasoby personalne – kompetencje i doświadczenie wieloletniego pracow-
nika. Ten sposób współpracy jest coraz śmielej praktykowany przez współcze-
sne przedsiębiorstwa (Hildt-Ciupińska i in. 2012), a wyniki badań dowodzą 
wysokiego stopnia zadowolenia z międzypokoleniowej wymiany wiedzy (Mię-
dzypokoleniowy transfer wiedzy w polskich firmach – mentoring i e-learning 
2009).  

Uczenie się dorosłych – teoria i praktyka 

Zaprezentowane na początku niniejszego opracowania przesłanki demogra-
ficzne (Steuden 2011) wskazujące na wydłużający się czas trwania naszego 
życia, jak również zwiększoną perspektywę aktywności zawodowej, odraczającą 
w czasie przejście na emeryturę oraz konieczność zachowania sprawności za-
wodowej powodują konieczność uczenia się również dojrzałych pracowników. 
Wobec powyższych okoliczności rodzą się zatem pytania: jak uczą się dorośli? 
I jak powinno się ich nauczać? Odpowiedzi na te pytania dostarczają współcze-
sne wyniki badań. Efektywność edukacji dorosłych tłumaczy się w oparciu o re-
zultaty badań nad procesami uczenia się ludzi w różnym wieku i uwarunkowa-
niami tych procesów. Szczególne zasługi w tym względzie ma psychologia roz-
woju człowieka dorosłego, która w znacznym zakresie określa warunki skutecz-
nego kształcenia (Karney 2007).  

W świetle dotychczasowych ustaleń empirycznych (Bee 2004, Karney 
2007) za procesy uczenia się osób dorosłych odpowiada tzw. inteligencja skry-
stalizowana, wykorzystująca nabyte doświadczenia i nawyki umysłowe, warun-
kowana głównie procesami edukacji i doświadczeniem jednostki. To zestaw 
umiejętności i elementów wiedzy, które każdy człowiek zdobywa w trakcie 
dorastania w danej kulturze (słownictwo, zdolność oceniania doświadczeń, 
umiejętności technicznych, umiejętności wyniesione z domu czy z pracy). Inte-
ligencję skrystalizowaną odróżniamy od inteligencji płynnej, która obejmuje 
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podstawowe zdolności, bardziej zależne od skutecznego funkcjonowania ośrod-
kowego układu nerwowego niż od określonych doświadczeń. Inteligencja płyn-
na jest wrodzona, zdeterminowana cechami biologicznymi (Łaguna 2004). We-
dług badań osoby młode i w okresie średniej dorosłości utrzymują na stałym 
poziomie zdolności inteligencji skrystalizowanej, a zdolności płynne ulegają 
w tym okresie stopniowemu osłabieniu, zaczynając od 35–40 roku życia (Bee 
2004). W wieku 55–60 lat zauważa się (Łaguna 2004) stopniowy spadek inteli-
gencji płynnej, a inteligencja skrystalizowana utrzymuje się na stałym poziomie, 
a nawet może wzrastać. Badacze interpretują obniżanie się z wielkim inteligen-
cji płynnej specyfiką nowych zadań życiowych, przed jakimi stają osoby star-
sze, zmianą wymagań społecznych i koniecznością rozwijania innego rodzaju 
kompetencji niż te, których potrzebują i z których korzystają ludzie młodzi 
(Straś-Romanowska 2000). Badania dowodzą (Łaguna 2004), iż dorośli z inteli-
gencją wyższą niż przeciętna mogą do późnej starości rozwijać sprawność umy-
słową. Pewne pogorszenie obserwuje się u osób o przeciętnej inteligencji, 
szczególnie gdy sprawność ta nie jest doskonalona. Ludzie zachowują zdolność 
uczenia się do późnego wieku pod warunkiem, że metody edukacji będą dosto-
sowane do poziomu i właściwości ich sprawności intelektualnej (Karney 2007, 
Łaguna 2004).  

Istotnych argumentów na temat poznawczych możliwości osób dorosłych 
dostarczyły również tzw. Badania Podłużne z Seattle (Bee 2004) prowadzone 
w latach 1956–1991. W badaniu uczestniczyły grupy, między którymi różnica 
wieku wynosiła 7 lat. Osoby z poszczególnych grup wiekowych poddawano 
badaniu przez 35 lat, w 7-letnich odstępach. Obserwowano zmiany w obszarze 
możliwości intelektualnych. Efekt tych wieloletnich porównań dowodzi wzrostu 
ilorazu inteligencji we wczesnej dorosłości, potem utrzymywania się na stałym 
poziomie do ok. 60 roku życia (i dopiero wtedy zaczyna spadać). Ponieważ taki 
wzorzec uzyskano również w badaniach przeprowadzonych przez innych bada-
czy, stanowi on podstawę poglądu, iż możliwości intelektualne pozostają zasad-
niczo niezmienne przez większość okresu dorosłości (Bee 2004). Wyniki badań 
podłużnych z Seattle to znaczący głos w dyskusji nad uczeniem osób dorosłych.  

W argumentacji nad możliwościami uczenia się osób dorosłych należy się 
również odwołać się do założeń modelu fizycznego i poznawczego starzenia się 
(Bee 2004). Według założeń modelu ćwiczenie zdolności fizycznych i poznaw-
czych może poprawić osiągnięcia w każdym wieku (mimo iż górna granica wy-
niku i tak z upływem lat ulega obniżeniu). Optymistyczne jest przekonanie, iż 
każdą umiejętność, która nie jest w pełni wytrenowana, można poprawić, nawet 
w wieku podeszłym, pod warunkiem, że jednostka podejmie jej doskonalenie, 
ćwiczenie.  

Wyniki badań, potwierdzone również obserwacjami rzeczywistości, są bar-
dzo wyjątkowo obiecujące, zwłaszcza z punktu widzenia organizacji uczenia 
osób dorosłych. Jak można je zatem właściwie wykorzystać? Jak w użyteczny 
sposób zaaplikować dostępną wiedzę w różnych formach działań edukacyjnych?  
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Pierwsze z praktycznych zaleceń wymaga realizacji poglądu, iż dorośli 
uczą się przez doświadczenie (Łaguna, Fortuna 2009). Należy zatem tak zorga-
nizować i pokierować procesem edukacji, by dać uczestnikom dużą porcję swo-
body, przyzwolenie na samodzielność, własną inicjatywę. Ważność doświad-
czenia w procesie uczenia się sugeruje, aby tworzyć okazje do konfrontowania, 
wymiany doświadczeń między uczestnikami, uczenia się od siebie nawzajem, 
korzystania z praktyki innych. Proces ten powinien dokonywać się głównie po-
przez metody aktywizujące, interaktywne, z zachowaniem sprzyjającej, bez-
piecznej atmosfery, wzajemnej życzliwości i akceptacji uczestników grupy (Ła-
guna 2004). Wzrost efektów uczenia się dorosłych obserwuje się w wyniku 
połączenia elementów wiedzy deklaratywnej (opisu – jak jest) z wiedzą proce-
duralną (co należy zrobić) i wyjaśniającą (dlaczego?) (Karney 2007). Specyfika 
uczenia się osób dorosłych zawiera się zatem w przywiązywaniu bardzo dużej 
wagi do doświadczeń. Dorośli prezentują wysoce „pragmatyczne” podejście do 
form edukacji, w które się angażują. Oczekują widocznych efektów, zauważa 
się duże nastawienie na rezultat, a nie na sam proces. Dorośli, ucząc się, chcą 
widzieć bezpośrednie zastosowanie doświadczenia, użyteczność zdobytej wie-
dzy i umiejętności. Uczą się tego, co uważają za konieczne, co jest pomocne 
w radzeniu sobie z aktualnymi wyzwaniami, życiowymi czy zawodowymi 
(Appelt 2005, Kozak, Łaguna 2009).  

Na wartość doświadczenia w procesie uczenia się dorosłych zwrócił uwagę 
David Kolb. Według autora proces uczenia się jest głównym procesem adaptacji 
i dokonuje się przede wszystkim w interakcji ze środowiskiem. Wiedzę zyskuje 
się przez transformację doświadczenia. Kolb twierdzi, iż uczenie się jest procesem 
ciągłej modyfikacji uprzedniego doświadczenia poprzez doświadczenie następują-
ce po nim (Łaguna 2004). Z punktu widzenia organizacji procesu uczenia, propo-
nowana przez Kolba strategia pracy sugeruje odwrotny do tradycyjnego sposób 
postępowania: na początku należy uczącemu się stworzyć okazję do bezpośred-
niego doświadczenia, aby potem miał możliwość wyprowadzenia wniosków, aby 
mógł je następnie odnieść do teorii (aby je lepiej zrozumieć) i na koniec odwołać 
do innych sytuacji. Dzięki „odwróconej” metodyce pracy wiedza teoretyczna jest 
bezpośrednio powiązana z podmiotowym doświadczeniem, jest „bliższa” ucznio-
wi i jego dotychczasowemu poznaniu (Łaguna, Fortuna 2009).  

Dla efektywności procesu uczenia się osób dorosłych ważna jest atmosfera, 
klimat pracy, relacje panujące w grupie uczących się, kontakt z trenerem, nauczy-
cielem, instruktorem. Specyfika wiekowa „starszej” grupy powoduje, że do zadań 
trenerów „dojrzałych uczniów” – obok ich roli edukacyjnej – często należy poko-
nywanie wielu barier psychologicznych towarzyszących uczeniu się, oswajanie 
lęku, korygowanie nieadekwatnej samooceny, własnych zasobów czy możliwości 
edukacyjnych (Kołodziejczyk-Olczak 2008, Samson 2008, Samson, Michno 2008, 
Urbaniak 2008). Poza tym obserwuje się znaczne różnice indywidualne w zakresie 
tempa pracy, „oswajania” z sytuacją, nabywania wiedzy. Dorosły-uczeń ma wiele 
własnych przyzwyczajeń, nawyków, schematów poznawczych. Trzeba o tym pa-
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miętać i uszanować. Dlatego w pracy z osobami dorosłymi należy stosować szcze-
gólny sposób postępowania. Literatura przedmiotu (Karney 2007) formułuje kilka 
zasad pracy z grupą, reguł motywowania uczącej się grupy: 
1. Koncentruj uwagę uczestników. 
2. Wzmacniaj i buduj poczucie pewności siebie uczestników (nie dopuszczając 

do naruszenia poczucia własnej wartości, obniżenia samooceny jednostki. Na-
leży pamiętać o psychologicznie trudnych momentach, jakimi są np. prezento-
wanie własnych pomysłów na forum grupy – zwłaszcza przez osoby nieśmiałe, 
konfrontowanie z innymi, publiczne analizowanie błędów, zbyt duży zakres 
materiału do opanowania, obciążający poznawczo i emocjonalnie).  

3. Omawiaj stosowane metody nauczania. 
4. Wydobywaj, podkreślaj i opieraj się na wiedzy i doświadczeniu uczestników. 
5. Błędy interpretuj jako cenne odkrycia dla procesu wiedzy.  
6. Podkreślaj współodpowiedzialność uczestników za proces uczenia się (Karney 

2007). 
Zastosowanie się do powyższych zaleceń zwiększa gwarancję sprawnego 

przebiegu procesu kształcenia, sprzyja zadowoleniu uczestników, a przede 
wszystkim uzyskaniu trwałego sukcesu edukacyjnego, czyli znaczącego przyrostu 
wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji poprawy jakości funkcjonowania zawo-
dowego i osobistego.  

O efektach procesu kształcenia decydują również zastosowane metody pracy 
z grupą. Ich użycie, zgodnie ze specyfiką, preferencjami uczących się, przebiegiem 
procesu uczenia się może przesądzić o powodzeniu oddziaływań edukacyjnych. 
Praktycy szkoleniowi mają obecnie do dyspozycji wiele różnorodnych narzędzi, 
odmiennych w formie, zasadach stosowania oraz oczekiwanych efektach dydak-
tycznych (Bartkowiak 1997, Lubrańska 2008, Kozak, Łaguna 2009, Łaguna 2004, 
Rae 2002). Obok typowych metod szkoleniowych stosuje się również uczenie się 
na stanowisku. Ta forma uczenia się, obok stymulacji poznawczej, sprzyja wi-
docznemu transferowi efektów uczenia się do realnego funkcjonowania (Łaguna 
2010). Jedną z postaci uczenia się na stanowisku jest coaching, czyli interaktywny 
proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu 
tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania (Wolińska-Skuza 2012, s. 149), to 
sposób wspólnego poszukiwania przez „nauczyciela” i uczących się najlepszych 
sposobów realizacji zadań zawodowych (Karney 2007, s. 280). Taki sposób do-
skonalenia zawodowego zyskuje obecnie wyraźnie na popularności. Cieszy się 
uznaniem pracowników i pracodawców, którzy coraz śmielej decydują się na tę 
formę zawodowego wsparcia swoich kadr.  

Zakończenie 

Podsumowując zaprezentowane treści, warto jeszcze raz podkreślić, iż osoby 
dorosłe powinny i mogą się uczyć efektywnie. To przekonanie – oparte na mocnej 
argumentacji empirycznej – stanowi podstawę możliwości organizowania różnych 
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postaci kształcenia zawodowego, będących obecnie kluczową formą inwestowania 
w ludzi (Karney 2007). Splot wielu okoliczności: intensywne przemiany demogra-
ficzne, wzrost długości życia, dłuższa aktywność zawodowa, wysokie wymagania 
współczesnego rynku pracy powodują, że współcześni pracownicy stają wobec 
nowych, często trudnych psychologicznie wyzwań. Koniecznym warunkiem 
optymalnego funkcjonowania (w pracy i w życiu codziennym) stało się ciągłe 
uczenie się, zaangażowanie poznawcze i doskonalenie się. Uczenie pozwala jed-
nostce na zachowanie (i wzmocnienie) swojego profesjonalizmu, samosterowno-
ści, większej świadomości siebie, swych praw, przywilejów i swojej roli w oto-
czeniu, możliwości wpływu na otoczenie. Kontynuowanie kształcenia przez całe 
życie jest w dzisiejszych realiach po prostu koniecznością, będąc równocześnie 
współczesną realizacją myśli, iż (...) człowiek uczy się przez całe życie. 
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Adult education in terms of professional development and modern labour 
market 

 
Key words: adult education, continuing education, age management.  
 
Summary: The issue of adult education, mainly due to the fast and 
multidimensional pace of changes, has become particularly important in the recent 
years. A number of dynamising personal, social, organizational and economic 
factors determine transformations in lives and careers of individuals, and at the 
same time they affect the significance of educational process. Currently, being an 
employee requires constant development and self-improvement. Learning is both 
a significant part of and the factor determining the activity of a person. It is 
a necessary condition of professional adaptation, flexibility, effectiveness and 
competitiveness on the today’s labour market. These convictions are confirmed by 
both the observations and individual experiences.  
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