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POSZUKIWANIA  BADAWCZE  ANDRAGOGÓW

Wo j c i e c h  Ś w i t a l s k i

PRZYGOTOWANIE  DO  DOROSŁOŚCI  JAKO  WCIĄŻ 
AKTUALNY  PROBLEM  ANDRAGOGIKI
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Streszczenie: Artykuł podejmuje zagadnienie przygotowania do dorosłości i sytuuje 
go jako problem andragogiki. W tekście autor przytacza niepublikowane dotąd wyni-
ki badań prowadzonych w ramach rozprawy magisterskiej pt. Stawanie się dorosłym, 
które stały się przyczyną zainteresowania autora zagadnieniem przygotowania do 
dorosłości zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Ten drugi zaowo-
cował szeregiem podjętych działań o charakterze edukacyjnym, których ogólny opis 
znajdzie Czytelnik w niniejszym artykule.

Dorosłość jako podstawowa kategoria andragogiki

Niniejszy tekst jest próbą podkreślenia znaczenia, jakie zagadnienie przy-
gotowania do dorosłości ma dla andragogiki. Punktem wyjścia dla rozważań jest 
samo zdefiniowanie andragogiki jako nauki, której przedmiotem zainteresowań 
jest edukacja czy też uczenie się1 osób dorosłych. Dorosłość staje się więc cen-
tralną kategorią pozwalającą określić (zdefiniować, zrozumieć) podmiot procesów, 
o których mowa. Poniżej zostały przytoczone wybrane rozważania na temat do-
rosłości, sposobów jej określenia, obecne w opracowaniach andragogicznych. Ich 
celem jest naszkicowanie ram teoretycznych dla przytoczonych później wyników 
badań oraz propozycji rozwiązań praktycznych zogniskowanych wokół tematu 
przygotowania do dorosłości.

1   Rozróżnienie pojęć edukacja i uczenie się, jakkolwiek ważne w obecnym dyskursie naukowym 
dla tożsamości andragogiki, nie wpływa znacząco na prowadzony równolegle namysł nad rozu-
mieniem dorosłości i zdefiniowania osoby dorosłej.



Wojciech Świtalski118

Część rozważań dotyczących dorosłości obecnych w andragogice znajduje 
swoje źródło w psychologii rozwojowej, zwłaszcza w psychologii biegu życia. 
Szczególną popularnością cieszy się koncepcja Daniela Levinsona, który bieg 
życia ludzkiego podzielił na cztery podobnej długości ery2, z których trzy opisują 
dorosłość; są to kolejno: wczesna, średnia i późna dorosłość (Brzezińska 2005, 
Pietrasiński 1996). Co dość niezwykłe w psychologii, koncepcja Levinsona za-
myka cały okres dzieciństwa i adolescencji w jednej erze – przeddorosłości, co 
silniej uwypukla kolejne etapy dorosłego życia. Kryterium pozwalającym wy-
odrębnić kolejne ery jest określenie struktury życia, która kilkakrotnie w ciągu 
życia człowieka ulega przeobrażeniom – dzieje się to w tzw. okresach przejścio-
wych, czyli wspólnych dla dwóch następujących po sobie er. Pierwszy z nich 
przypada na ok. 17–22 rok życia, czyli wiek wkraczania w dorosłość.

Strukturą życia Levinson nazywa podstawowy w danym czasie wzorzec 
aktywności człowieka i powiązań z otoczeniem. Stanowi kompleks najważniej-
szych w danym czasie związków jednostki ze światem i potencjałem rozwojo-
wym własnej osoby, wyrażającym się w dominacji pewnych ról społecznych, 
wartości, celów i postaw oraz potrzeb osobistych.

Cennym uzupełnieniem powyższych rozważań jest koncepcja Roberta Ha-
vighursta, u którego bieg życia ludzkiego silnie związany jest z wykonywaniem 
tzw. zadań rozwojowych. Do przypadających na okres ok. od 23 do 34 roku 
życia, czyli fazę wkraczania w dorosłość należą m.in.: start w karierze zawo-
dowej, wybór partnera życiowego i uczenie się życia z nim, start w rolach ro-
dzinnych (małżeństwo, rodzicielstwo, opieka nad dziećmi), zarządzanie domem, 
wzięcie na siebie odpowiedzialności obywatelskiej, znalezienie odpowiedniej 
grupy towarzyskiej (Brzezińska 2005). Koncepcja Havighursta ze względu na 
operacyjny charakter zadań rozwojowych, a także czytelny, zgodny z potocznym 
rozumieniem układ treści jest bardzo wygodna zarówno w prowadzeniu badań 
odnośnie do dorosłości, jak i – co ważne dla tematu tego artykułu – w podjęciu 
praktycznej działalności edukacyjnej w ramach przygotowania do dorosłości.

Innym ujęciem psychologicznym, często wykorzystywanym w andragogice, 
jest psychodynamiczny model rozwoju człowieka Erika Eriksona (2000). Autor 
wyróżnia osiem faz życia, którym towarzyszą kryzysy rozwojowe. W każdym 
z nich pod naciskiem swojego organizmu, jak i presji oczekiwań społecznych 
jednostka musi podołać zadaniu wytworzenia nowych kompetencji, które po-
mogą jej uporać się z nakładanymi zadaniami. U progu dorosłości (dokładniej 
w okresie adolescencji) występuje kryzys tożsamości, któremu badacze po-
święcają szczególną uwagę. Jego rozwiązanie dostarcza jednostce odpowie-
dzi na kardynalne dla rozwoju pytania: kim jestem, kim mogę być. Pierwszy 
etap życia dorosłego wiąże się z budowaniem związku, związków społecznych, 

2   Brak w języku polskim doskonalszego tłumaczenia angielskiego słowa seasons, oznaczającego 
jednocześnie pory roku.
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w szczególności partnerskich. Erikson używa też terminu moratorium dla okre-
ślenia okresu poszukiwania tożsamości u progu wczesnej dorosłości.

Koncepcje psychologiczne stały się płodnym gruntem do rozważań dla an-
dragogów podejmujących zagadnienie dorosłości. Niemniej w nauce funkcjonują 
również inne podejścia, w które właśnie przedstawiciele andragogiki mieli naj-
większy wkład. W 1986 roku ukazał się artykuł Ryszarda Urbańskiego, którego 
wykład stał się inspiracją dla późniejszych rozważań kolejnych uczonych, m.in. 
Olgi Czerniawskiej, Elżbiety Dubas i Mieczysława Malewskiego. Dorosłość jest 
tu przedstawiana dwojako: w ujęciu statycznym i dynamicznym. 

W pierwszym dorosłość rozumiana jest jako zbiór cech, których osiągnięcie 
jest równoznaczne z przekroczeniem umownej, przyjętej społeczną konwencją 
granicy dorosłości. Dorosłym człowiek się staje w pewnym momencie swojego 
życia, zdobywszy czy zgromadziwszy pewne atrybuty kojarzone z dorosłością. 
Przekroczenie progu dorosłości często wiąże się z wiekiem (zwykle 18 lat), ale 
również z innymi wymiarami życia: ukończeniem szkolnej edukacji (zdaniem 
matury, nazywanej przecież egzaminem dojrzałości) lub jak w koncepcji Hu-
vighursta podjęciem pierwszej pracy zawodowej, założeniem rodziny, usamo-
dzielnieniem się itp. Dopisywanie kolejnych wskaźników dorosłości, w celu 
uzupełnienia, dookreślenia tego, czym jest dorosłość i kim jest dorosły, jest moż-
liwe, jednak nie zmienia to faktu, że takie podejście traktuje dorosłość jako coś 
zastanego, co po prostu pojawia się w pewnym momencie życia po przekrocze-
niu jakiegoś umownego progu. I nawet, gdy tę granicę stanowi nie jedna cecha, 
ale cały ich kompleks, to wciąż oznacza zamkniętą, przyjętą konwencjonalnie 
całość, która zakreśla wyraźny punkt na planie życia człowieka. Punkt, który 
oddziela dzieciństwo czy też młodość od dorosłości.

Takiemu ujęciu Urbański przeciwstawia dynamiczne rozumienie dorosłości. 
W nim dorosłość nie jest stanem, lecz procesem, a dokładniej nie stanowi kate-
gorii zamkniętej przez konwencję społeczną w którymś momencie biografii człowie-
ka. Jest (…) w tej perspektywie całożyciową, dynamiczną wartością wychowawczą 
(Urbański 1986, s. 393). Autor zakłada, że człowiek bezustannie staje się coraz 
bardziej dorosły poprzez dążenie do doskonałości. Próbą ujęcia dorosłości ide-
alnej jest piętnaście poniżej przedstawionych wymiarów dojrzałości (dojrzałość 
rozumiemy tu jako wartość, do której zmierza człowiek w drodze rozwoju): 
od zależności do autonomii, od bierności do aktywności, od subiektywizmu do 
obiektywizmu, od ignorancji do erudycji, od niskiej do wysokiej sprawności, 
od wąskiego do szerokiego zakresu odpowiedzialności, od wąskich do szero-
kich zainteresowań, od egoizmu do altruizmu, od braku samoakceptacji do sa-
moakceptacji, od amorficznego do zintegrowanego poczucia osobowościowej 
tożsamości, od koncentracji na szczegółach do koncentracji na zasadach, od 
powierzchowności do głębi związków, od odtwórczości do oryginalności, od 
potrzeby pewności do tolerancji nieokreśloności, od afektywności do racjonal-
ności (Malewski za: Dubas 2001).
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Szczególny wkład w andragogiczne rozumienie dorosłości mają prace  
Elżbiety Dubas, która od czasu publikacji swojego pierwszego artykułu powsta-
łego na podstawie badań z pracy magisterskiej (1981) wielokrotnie podejmowała 
ów wątek. W uogólniającej refleksji na temat rozumienia dorosłości podaje pięć 
zasadniczych kontekstów teoretycznych, w których problem ten jest rozpatrywany 
(2005): 
•	 dorosłość w paradygmacie auksologicznym,
•	 dorosłość w paradygmacie aksjologicznym,
•	 dorosłość w paradygmacie socjologicznym,
•	 dorosłość w paradygmacie biograficznym,
•	 dorosłość w paradygmacie edukacyjnym3.

Badania własne dotyczące dorosłości

Zainteresowanie autora niniejszego artykułu tematem dorosłości znajduje 
swój początek w pracy magisterskiej pt. Stawanie się dorosłym (w świetle badań 
diagnostycznych)4 (2008). Postawiono wówczas następujące problemy badawcze:
1. Co sprawia, że badani czują się lub nie czują się osobami dorosłymi?
2. Które czynniki najsilniej determinują jednostkowe poczucie dorosłości bada-

nych osób?
3. Jaki jest osobisty stosunek badanych do stawania się dorosłym? Czy dorosłość 

jest pożądaną wartością i dlaczego?
Badania przeprowadzono metodą indywidualnych przypadków z wykorzysta-

niem techniki wywiadu. Próbę badawczą stanowiły osoby w wieku od 17 do 33 
lat. Takiego doboru dokonano na podstawie koncepcji Levinsona, w której autor 
we wczesnej dorosłości wyróżnia okres nowicjatu w świecie dorosłych, przypa-
dający właśnie na okres 17–33 lat, charakteryzujący się tym, że w tym czasie do-
chodzi do kształtowania się u człowieka Marzenia5, tj. wyobrażenia celu swojego 
życia oraz podjęcia działań prowadzących do jego realizacji. Choć badania nie 
podejmowały zagadnienia Marzenia, to jego kontekst znakomicie wiąże się i uzu-
pełnia z problematyką badawczą. W wyniku6 analizy i interpretacji otrzymanego 
materiału uzyskano typologię dzielącą całość badanej populacji, tj. trzydzieści 
przypadków na cztery typy. Kryterium podziału stanowiło skrzyżowanie dwóch 
elementów: subiektywnego poczucia własnej dorosłości oraz indywidualnej oceny, 
czy dorosłość jest pożądaną wartością.

Typy zostały zaprezentowane jako sylwetki, czyli cztery modelowe por-
trety osób dorosłych lub stających się dorosłymi. Wyodrębniając je, autor miał 
świadomość tego, że prezentowany obraz nie jest skończoną kompletną całością, 

3   Każdy z nich bogato rozwinięty w tekście źródłowym.
4   Praca została napisana w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódz-

kiego pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Dubas.
5   Pisownia wielką literą podana jest za autorem.
6   Wyniki badań nie były dotąd publikowane.
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a jedynie akcentuje niektóre, choć dość istotne, zjawiska związane z dorosłoś-
cią. Poszczególne sylwetki zostały uporządkowane pod względem liczebności 
osób, które odpowiadają danemu wizerunkowi, zaczynając od „najpopularniej-
szego”. Oczywiście, niektóre osoby podlegają danemu modelowi w większym, 
inne w mniejszym stopniu, cechując się jedynie niektórymi opisanymi poniżej 
elementami.

Sylwetka nr 1 – Słabe poczucie dorosłości, silne przekonanie o wartości dorosłości.
Postać, która podlega pod najczęściej prezentowaną postawę wobec doro-

słości, posiada następującą charakterystykę. Jest to osoba, która nie jest do końca 
przekonana, czy już jest dorosła. Najczęściej odczuwa tę dorosłość jako niepełną, 
niespełnioną w jakimś zakresie. Zwykle jest to osoba pracująca, która od niedaw-
na jest w związku małżeńskim lub dopiero planuje założenie własnej rodziny, 
mieszka samodzielnie lub u rodziców. Nie ma własnych dzieci. Często kontynuuje 
jeszcze naukę na studiach lub jakichś dodatkowych kursach. 

Niemniej dorosłość jawi się jej jako wartość pożyteczna, pożądana. Osoba 
ta chce być dorosła, nie obawia się wyzwań z nią związanych. Jednocześnie nie 
próbuje szczególnie przyspieszać procesu dorastania. Dominująca postawa zdaje 
się wyrażać hasło: „Wszystko w swoim czasie”. Nie spieszy się z dorastaniem, ale 
i nie unika kolejnych stawianych przed nią zadań. Jest świadoma zarówno swoich 
osiągnięć, jak i braków na drodze stawania się dorosłym. Spośród 30 responden-
tów do tej grupy zaliczono 9 osób.

Sylwetka nr 2 – Słabe poczucie dorosłości, słabe przekonanie o wartości dorosłości.
Właściwością prezentowanej tu postaci jest dość słabe poczucie dorosłości 

i negatywny do niej stosunek. Osoba ta najczęściej została „zaskoczona” własną 
dorosłością i zadaniami przed nią stawianymi. Niechętnie wykonuje nałożone na 
nią obowiązki, jakby tęskniąc za beztroską lat dziecięcych. Zwykle ma doświad-
czenia zawodowe, ale pracę chętnie zmienia, wciąż poszukując swojego miejsca. 
Mieszka najczęściej z rodzicami, a jeśli oddzielnie, to unika samotności. Plany 
dotyczące przyszłości ma niejasne i nieprecyzyjne.

Dorosłość jest przez tę osobę oceniana co najwyżej neutralnie, niewiele do-
strzega w niej pozytywów. Spogląda na nią przez pryzmat obowiązków, powinno-
ści i ograniczeń. Nawet jeśli dostrzega jakieś zalety bycia dorosłym, wydaje się, 
że nie umie ich w pełni wykorzystać. Ma nadzieję coś zmienić, ale niewiele w tym 
kierunku robi, obawiając się o konsekwencje. Wypowiedzi tych osób bywają nie-
spójne, a nawet nieraz sprzeczne w niektórych elementach. Do wszelkich refleksji 
na temat dorosłości dochodzi niechętnie, o własnych przeżyciach mówi zdawko-
wo, bez przekonania. Spośród 30 respondentów do tej grupy zaliczono 8 osób.

Sylwetka nr 3 – Silne poczucie dorosłości, silne przekonanie o wartości dorosłości.
Ta postać to osoba o silnym przekonaniu o własnej dorosłości i u której można 

zauważyć wyraźne zadowolenie z tego stanu. Najczęściej jest to osoba w związku 
małżeńskim. Niejednokrotnie jest rodzicem. Należy do najstarszej grupy respon-
dentów, ma spore doświadczenie zawodowe. Z pracy i swojego statusu społecz-
nego jest zadowolona. Zwykle posiada wykształcenie wyższe, natomiast chętnie 
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podejmuje się samodzielnego kształcenia w interesujących ją dziedzinach. Jest 
pewna i w pełni przekonana o swojej dorosłości. W działaniu jest zdecydowana 
i przedsiębiorcza.

Dorosłe życie postrzega przede wszystkim w dobrym świetle. Zauważa jego 
mankamenty i wady, ale nie mają one decydującego wpływu. Dorosłość to szansa, 
okazja do podejmowania wyzwań i osiągania sukcesów. Człowiek o podobnej 
charakterystyce jest szczęśliwy, zadowolony z tego, że jest dorosły. Posiada wie-
dzę, która pozwala mu na osiąganie kolejnych szczebli w rozwoju. Spośród 30 
respondentów do tej grupy zaliczono 7 osób.

Sylwetka nr 4 – Silne poczucie dorosłości, słabe przekonanie o wartości dorosłości.
W charakterystyce tej sylwetki należy zwrócić uwagę na silne poczucie do-

rosłości i nikłe z tego faktu zadowolenie. Osoba, która podlega takiemu obrazo-
wi, doświadczyła już w swoim dorosłym życiu licznych rozczarowań w związku 
z wydarzeniami kojarzonymi z dorosłością, takimi jak praca, zawarcie małżeństwa 
itp. O swojej dorosłości myśli jako o pełnej, ale znaczonej przykrymi doświad-
czeniami. W przyszłość patrzy z pesymizmem. Uważa, że nic lepszego już się nie 
może stać.

Dorosłość nie jest u takiego człowieka czymś szczególnie pożądanym. Wiąże 
się przede wszystkim z odebraniem dziecięcej swobody i beztroski oraz wypeł-
nieniem codzienności poważnymi sprawami, obowiązkami i problemami nie do 
rozwiązania. Pozytywne aspekty dorosłości giną w natłoku codziennych monoton-
nych czynności. Spośród 30 respondentów do tej grupy zaliczono 6 osób.

W konsekwencji uzyskanej wiedzy autor doszedł do przekonania, że istnieje 
potrzeba zainteresowania się tematem przygotowania do dorosłości. Złożyły się 
na nie (owo przekonanie) następujące przesłanki.

Przede wszystkim badania ujawniły zaskakująco wysoki odsetek zarówno 
przypadków osób, które pomimo wieku i statusu społecznego nie określają siebie 
jako osób dorosłych, jak i tych (i, być może, zwłaszcza tych), którzy uważają 
dorosłość za niepożądaną. Poza tym, odnosząc cząstkowe wyniki badań do wyżej 
przytoczonych koncepcji dorosłości, można zauważyć niepokojące niezgodności 
pomiędzy teorią a subiektywnym odczuciem respondentów. Po pierwsze zadania 
rozwojowe przypadające na okres dorosłości nierzadko odbierane były nie jako 
szansa rozwojowa, ale niewygodny i uciążliwy obowiązek. Po drugie wydaje się, 
że kryzys tożsamości, który powinien był wystąpić u badanych osób, u dużej czę-
ści z nich albo nie został jeszcze rozwiązany, albo przynajmniej w jego przebiegu 
i wyniku nie podjęto próby określenia siebie jako osoby dorosłej. Oczywiście, 
przytoczone badania nie wkraczały w problematykę tożsamości rozumianą zgod-
nie z psychodynamiczną koncepcją Eriksona, ale fakt, że wiele z badanych osób 
nie potrafiło czy też nie chciało określić siebie jako osoby dorosłe, jest wystarcza-
jącą przesłanką do powyższej hipotezy. Po trzecie żaden z przeprowadzonych wy-
wiadów nie przyniósł narracji dowodzącej, że dorosłość jest przez respondentów 
traktowana jako ciągłe stawanie się dorosłym – zgodne z dynamicznym ujęciem 
andragogicznym.
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Tak sformułowane hipotezy stały się podstawą do uogólnionego przypuszcze-
nia: zagadnienie dorosłości nie jest wystarczająco obecne w świadomości młodych 
ludzi. Instytucje, od których należałoby oczekiwać wychowania i edukacji w za-
kresie dorosłości, takie jak szkoła czy rodzina, nie wywiązują się z tego zadania 
w wystarczającym stopniu. Młodzi ludzie są zaskakiwani wyzwaniami dorosłości 
i nie czują się odpowiednio do niej przygotowani. Te przypuszczenia skłoniły au-
tora do podjęcia tematyki przygotowania do dorosłości w praktycznym wymiarze. 
Co ważne, stawiane hipotezy okazały się całkowicie zasadne.

Działania praktyczne podejmowane w zakresie  
przygotowania do dorosłości

Poniżej zostały przedstawione działania autora obejmujące próby nadania 
przedstawionej wyżej problematyce przygotowania do dorosłości kształtu prak-
tycznych działań w formie zajęć edukacyjnych. Wszystkie łączy wspólny temat 
przygotowania do dorosłości, choć często odmiennie ujęty – stosownie do grupy, 
do której jest skierowany.

Najważniejszym wyzwaniem był wolontariat obejmujący wielogodzinny cykl 
zajęć edukacyjnych realizowanych w szkołach średnich w małych miejscowościach 
województwa łódzkiego. Zajęcia odbywały się na miejscu w placówkach raz w ty-
godniu przez kilka lekcji i obejmowały zawsze jedną klasę. Kolejnym działaniem 
realizowanym raz do roku od kilku lat są warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych odbywające się przy okazji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki 
przygotowywane przez pracowników Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecz-
nej Uniwersytetu Łódzkiego, w tym przez autora. Są to zajęcia praktyczne, około 
trzygodzinne, w których uczestniczy zwykle jedna klasa. Problematyka przygoto-
wania do dorosłości – choć w dużo bardziej zaawansowanym kształcie i teoretycz-
nym kontekście jest też podejmowana przez autora w na zajęciach z andragogiki na 
studiach o kierunku pedagogika, a także na zajęiach przygotowujących nauczycieli 
przedmiotowych w ramach obowiązkowego bloku przedmiotów pedagogicznych 
i dydaktycznych realizowanych na studiach na różnych wydziałach Uniwersytetu 
Łódzkiego, gdzie autor prowadzi zajęcia. Wreszcie należy wspomnieć, że Zakład 
Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oferuje podobne 
warsztaty dla szkół w ramach działań Uniwersytetu Zawsze Otwartego.

Choć prowadzone zajęcia nigdy nie miały charakteru diagnostycznego w peł-
nym metodologicznym znaczeniu, to przyniosły niewątpliwie ważną obserwację 
i powtarzającą się opinię uczestników: mianowicie – problematyka dorosłości 
i przygotowania do niej nie jest poruszana ani w szkole, ani przez rodziców czy 
opiekunów, ani w żadnym innym środowisku. Zapewne byłoby błędem przypusz-
czać, że dzieci i młodzież zupełnie nie są przygotowywane do dorosłości, to jed-
nak wydaje się pewne, że wszelkie działania, które się w tym kierunku podejmuje, 
nie mają oczywistego przesłania. W świadomości młodych ludzi nie wybrzmiewa 
przekaz, który by ich wzmacniał w przekonaniu, że to, czego się uczą, jakich 
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nabywają umiejętności, jakie kształtują postawy, służy możności określenia siebie 
w którymś momencie swojego życia jako osoby dorosłej oraz sprostaniu wyzwa-
niom, które dorosłość przyniesie. Nie czują się przygotowywani przez nikogo, nikt 
nie podejmuje tematu dorosłości w rozmowach czy na lekcjach, tego, czym ona 
jest ani jak należy ją traktować.

Oczywiście, nie służy to przyjmowaniu postaw wewnątrzsterownych, chęci 
decydowania o sobie, kreowania własnej przyszłości. Brak przekonania o własnej 
dorosłości lub przynajmniej jasnego podążania ku niej wzmaga postawy zacho-
wawcze, zrzekanie się odpowiedzialności i samodzielności. Wobec powyższych 
obserwacji tym bardziej wydaje się zasadne podejmowanie wszelkich prób działań 
edukacyjnych, zmierzających do rozpowszechniania wiedzy o dorosłości i kształ-
towania postaw sprzyjających przychylnemu jej traktowaniu.

Poniżej przedstawiono powstałą na bazie opisanych doświadczeń propozycję 
struktury zajęć dydaktycznych, która w nadziei autora może stać się inspiracją dla 
Czytelników chcących zająć się niniejszą problematyką. Całkowity kształt zajęć 
jest, oczywiście, zależny od wielu czynników, choćby takich jak wiek uczestników 
zajęć, czas trwania i dostępne metody. Jednak zasadniczo wydaje się korzystne 
przeprowadzenie następujących trzech faz:
1. Zdefiniowanie dorosłości przez uczestników. Określenie, czym ona jest, co 

się na nią składa. Zwykle uczniom łatwo przychodzi wskazanie atrybutów do-
rosłości, jej widzialnych przejawów. W tej fazie można wykorzystać metodę 
burzy mózgów lub inne, wspierające gromadzenie spostrzeżeń i myśli. Dobrze, 
jeśli sami uczestnicy próbują uporządkować swoje skojarzenia i dotychczaso-
wą wiedzę, by nadać definicji jasny kształt. Na koniec tej fazy można odnieść 
uzyskane rezultaty do wiedzy teoretycznej, choćby do cytowanej w niniejszym 
artykule.

2. Subiektywne wartościowanie dorosłości. W tej fazie uczestnicy mają odnieść 
się do stworzonej przez siebie definicji, a zwłaszcza do kluczowych elementów, 
które ją konstytuują, aby odpowiedzieć na pytanie: co w dorosłości uważam za 
pożądane, a co niepożądane? W ten sposób uczniowie nadają znaczenie i sens 
temu, co stworzyli i określają swój własny stosunek do dorosłości. Szczególnie 
polecaną metodą w tej fazie jest dyskusja.

3. Podjęcie indywidualnych projektów dotyczących przygotowania do dorosło-
ści. Uczestnicy zajęć próbują znaleźć praktyczne rozwiązanie ujawnionych 
dylematów, odpowiadając na dwa pytania: co mogę zrobić, aby osiągnąć to, 
co uważam w dorosłości za pożądane? oraz jak zniwelować negatywne skutki 
tego, co niepożądane? Ponieważ zagadnienie dorosłości jest bardzo złożone, 
być może uczestnicy zajęć zechcą się skoncentrować na wybranych aspektach 
dorosłości, zwłaszcza tych, które uznają za najważniejsze. Ich porządkowaniu 
może posłużyć piętnaście wymiarów dojrzałości cytowanych we wcześniej-
szym fragmencie artykułu. Niemniej ważne jest, aby bez względu na decyzje 
proceduralne nie traktować dorosłości jako zbioru odrębnych kategorii, ale 
właśnie kompleksowo i łącznie.
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Preparation for the adulthood as a current problem of andragogy

Key words: adulthood, preparation for the adulthood, andragogy.

Summary: The article raises the subject of preparation for the adulthood and situates 
it as a problem of andragogy. In the text the author quotes unpublished outcomes of 
research which was done as a part of master’s dissertation entitled: ‘Becoming an 
adult’ which became the reason of author’s interest in the issue of preparation for 
the adulthood both in theoretical and practical aspect. The second facet resulted in 
very many educational activities and general description will be found in this article 
by the reader. 
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