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Teoria uczenia się transformatywnego zmieniła moją pracę zawodową – 
taką refleksją dzieli się z czytelnikami, ukazującej się w Stanach Zjednoczo-
nych serii wydawniczej z zakresu andragogiki, „New Directions for Adult and 
Continuing Education”, Patricia Cranton – profesor edukacji dorosłych na 
jednym z kanadyjskich uniwersytetów, autorka wielu publikacji, teoretyk 
i praktyk edukacji dorosłych (Cranton 1997, s. 1). Liczne prace innych auto-
rów poruszających temat koncepcji uczenia się transformatywnego, opraco-
wanej przez amerykańskiego andragoga – Jack’a Mezirowa; konferencje po-
święcone temu zagadnieniu; prowadzony na łamach m.in. „Adult Education 
Quarterly” wieloletni dyskurs dotyczący tej problematyki; a także wiele prac 
magisterskich i doktorskich, jakie powstały na ten temat na jednej z najbar-
dziej prestiżowych uczelni pedagogicznych w Stanach Zjednoczonych – Tea-
chers’ College, Columbia University wskazują, że jest to koncepcja, która od 
wielu lat budzi duże zainteresowanie, a nawet uznawana jest za jedną z naj-
ważniejszych współczesnych teorii funkcjonujących w edukacji dorosłych 
(por. m.in. Brookfield 2000). Jej autor – Jack Mezirow jest obecnie emeryto-
wanym profesorem Teachers’ College Columbia University i konsultantem 
wielu organizacji międzynarodowych, a także uczestnikiem konferencji i se-
minariów organizowanych na uczelniach całego niemal świata; jest ponadto 
laureatem nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie publikacji na temat edu-
kacji dorosłych.  

Mezirow zaprezentował swoją koncepcję po raz pierwszy w 1978 r., ale 
jego zainteresowania tą tematyką sięgają lat czterdziestych ubiegłego wieku. 
Od czasu ukazania się pierwotnej wersji, koncepcja ta uległa pewnym zmia-
nom, jednak jej zasadniczy kształt pozostał niezmienny.  

Główne źródło zainteresowań Mezirowa uczeniem się transformatywnym 
stanowiły: 
1)  osobiste doświadczenia jako edukatora; 
2)  doświadczenia rodzinne związane z edukacją1;  

                                                           
1 Bezpośrednią inspirację dla sformułowania koncepcji uczenia się transforma-

tywnego stanowiły osobiste doświadczenia Mezirowa – własne kryzysy, „dylematy 
dezorientacyjne”, których doświadczał oraz powrót jego żony po wieloletniej przerwie 
na studia i gruntowna zmiana, jaka się w niej na skutek tego dokonała. Doświadczenie 
to skłoniło Mezirowa do zainteresowania się przypadkami kobiet, które podjęły prze-
rwaną wiele lat wcześniej edukację (Mezirow 1991, s. XVI). 
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3)  działalność brazylijskiego teoretyka i praktyka edukacji dorosłych, Paolo 
Freire i proponowane przez niego pojęcie „conscientization” (budzenie się, 
rodzenie się świadomości), opisane w pracy „Pedagogy of the Oppressed”2 
(1970) oraz poglądy Ivana Illicha; 

4)  prace psychiatry Rogera Goulda, badającego problem tranzycji, jakich 
doświadczają ludzie dorośli (Mezirow 1991, s. XVI–XVII).  
Śledząc wieloletni rozwój koncepcji uczenia się transformatywnego 

można dostrzec „wtopione” w nią jak w kompozyt liczne wątki i konteksty: 
filozoficzne, socjologiczne, z zakresu językoznawstwa, sztuki i innych dzie-
dzin, jednak Mezirow twierdzi, że nie chciałby, aby proponowana przez niego 
teoria była wiązana z jakąś pojedynczą tradycją intelektualną czy dyscypliną3 
(Mezirow 1991, s. XV). 

Przedmiotem prezentowanej teorii autorstwa Jack’a Mezirowa jest specy-
ficzny dla człowieka dorosłego proces uczenia się prowadzący do głębokiej 
przemiany w sposobie, w jaki spostrzega on i interpretuje siebie i świat oraz 
dokonuje zmian otaczającej go rzeczywistości4. Posługując się terminologią 
stosowaną przez Mezirowa można powiedzieć, że istotą teorii uczenia się 
transformatywnego jest transformacja w indywidualnej ramie (układzie) od-
niesienia (frame of reference), prowadząca do wyzwolenia się człowieka 
z bezrefleksyjnego posługiwania się w interpretowaniu swojego doświadcze-
nia utrwalonymi, dysfunkcyjnymi schematami nadawania znaczeń. Transfor-
macja ta to swoista rewolucja epistemologiczna w rozwoju indywidualnym 
człowieka, polegająca na próbie dochodzenia do prawdy o samym sobie 
i świecie, który jednostkę formuje oraz zwiększaniu zakresu własnej niezależ-
ności w myśleniu i działaniu. Proces ten polega na zmianie sposobu, w jaki 
człowiek nadaje znaczenia swojemu doświadczeniu; na oddzieleniu tego co 
bezkrytycznie przyjmuje od innych lub stosuje nawykowo i oparcie własnego 
działania na świadomej, krytycznej refleksji. Jak przebiega ten proces? Na 
czym polega? Co stanowi o jego doniosłości? 

 

                                                           
2 Termin „budzenie się (rodzenie się) świadomości” odnosi się do uczenia się 

spostrzegania sprzeczności: społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz podej-
mowania działań skierowanych przeciwko opresyjnym elementom rzeczywistości” 
(Freire 1970, s. 19). 

3 Według Mezirowa, jego koncepcja nie wywodzi się bezpośrednio i całkowicie 
z żadnego z nurtów czy tradycji intelektualnych; jak sam pisze: Chociaż wykorzystuję 
np. idee zawarte w pracach Jurgena Habermasa, nie piszę z perspektywy Szkoły 
Frankfurckiej, z którą był on związany; ani też nie próbuję interpretować w sposób 
systematyczny tego, co Habermas lub jakikolwiek inny teoretyk miał do powiedzenia 
na temat uczenia się dorosłych” (Mezirow 1991, s. XIV). 

4 Dla Mezirowa ...nadawanie znaczeń stanowi istotę procesu uczenia się (Mezi-
row 1991, s. 11). 
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Nadawanie znaczeń indywidualnemu doświadczeniu 

Centralnym punktem koncepcji Mezirowa jest doświadczenie, jakie zdo-
bywamy nieustannie w kontakcie z rzeczywistością i proces jego interpretacji. 
Proces ten jest kluczowy dla naszego istnienia i działania, bowiem to, jak 
ludzie interpretują świat, którego doświadczają, zdaniem Mezirowa [...] decy-
duje o ich działaniach, nadziejach, ich zadowoleniu z życia i skuteczności 
działania (Mezirow 1991, s. XIII).  

Proces interpretowania indywidualnych doświadczeń, czyli surowych da-
nych napływających z zewnątrz, lub z wewnętrznego świata jednostki polega 
na nadawaniu im znaczenia (Mezirow 1991, s. 34). Oznacza to wytworzenie 
w indywidualnej świadomości człowieka symbolicznej reprezentacji będącej 
odzwierciedleniem spostrzeganego świata. Proces nadawania znaczenia na-
szemu doświadczeniu angażuje naszą percepcję, myślenie i pamięć (Mezirow 
1991, s. 4). Składają się na niego dwa interakcyjne procesy: z jednej strony 
odbywa się to poprzez percepcyjne, przedlingwistyczne odwzorowywanie 
spostrzeganego obiektu (scanning), (źródłem poznania są w tym przypadku 
zmysły), a z drugiej – przez wykorzystanie określonego kodu językowego 
i pojęciowego modelu spostrzeganej zmysłami rzeczywistości (źródłem po-
znania jest rozumowanie). Te dwa sposoby konstruowania znaczenia angażują 
dwa wymiary świadomości: przedstawieniowy (presentational) i propozycjo-
nalny (propositional)5. W naszej świadomości tworzy się więc obraz spostrze-
ganego obiektu i określony sąd (myśl, mniemanie) na jego temat (Mezirow 
1991, s. 4).  

Proces nadawania znaczeń wyjaśnia Mezirow odwołując się również 
m.in. do poglądów Jerome Brunera na ten temat. Tego rodzaju ujęcie pozwala 
usytuować spojrzenie na proces konstruowania znaczeń w kontekście rozwoju 
człowieka. Zdaniem Brunera6, istnieją cztery sposoby nadawania znaczeń: 
intersubiektywny, działaniowy, normatywny i propozycjonalny (Mezirow 
2000, s. 4).  

                                                           
5 Oznacza to, że w świadomości powstaje zespół sądów (propositions) na temat 

spostrzeganego obiektu.  
6 Bruner twierdzi, że bardzo szybko zainteresowanie pojęciem „znaczenie” zosta-

ło wyparte przez zainteresowanie „informacją”, a „konstruowanie znaczeń” – „prze-
twarzaniem informacji”, ale są to według niego zupełnie odmienne sprawy. Informacja 
jest obojętna. Dla systemu przetwarzającego informacje nie jest ważne, jaki rodzaj 
informacji przetwarza (liczby, słowa poety, lub inne treści).Przetwarzanie może pole-
gać na porządkowaniu danych, porównywaniu, liczeniu itp. System ma trudności 
z przetwarzaniem wyrażeń wieloznacznych, metafor itp. (Bruner 1990, s. 4). To zróż-
nicowanie odzwierciedla tzw. komputacyjna i kulturalistyczna teoria umysłu. Bruner 
jest zwolennikiem tej drugiej (Bruner 1996). 
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Pierwszy z wymienionych, odbywa się poprzez ustanawianie, kształtowa-
nie i utrzymywanie intersubiektywności (intersubjectivity)7 – ...wywodzącej 
się z pierwotnej ludzkiej zdolności do „czytania” umysłów innych osób, czyli 
chęci i umiejętności „odczytywania” zamiarów, przekonań, emocji i komuni-
katów słownych formułowanych przez inne osoby (Bruner 1996, s. 95–99). 
Z prac psychologów rozwojowych (C. Trevarthen, M. Bateson, za Kmitą 
2007) wynika, że intersubiektywność jest to jedna z najwcześniejszych form 
komunikacji. Pojawia się w okresie noworodkowym i polega na nawiązywaniu 
przez dziecko kontaktu z najbliższymi osobami. Przyjmuje to formę wymiany 
gestów, specyficznych grymasów twarzy, dźwięków itp. Dziecko uczy się 
w ten sposób intuicyjnego rozpoznawania własnych impulsów i zyskiwania 
uwagi znajdujących się w jego otoczeniu osób. Jest to tzw. intersubiektywność 
pierwotna. Z czasem (ok. 9 miesiąca życia), pojawia się intersubiektywność 
wtórna, polegająca na komunikowaniu się typu: osoba–osoba–przedmiot. 
Intersubiektywność jest więc swoistą potrzebą i umiejętnością wnioskowania 
odnośnie do stanów i zamiarów innych osób. Bruner twierdzi, że z tej praktyki 
rozwija się złożona, intuicyjna teoria umysłu innych osób, która jest podstawą 
presupozycji intencji, przekonań, uczuć itp. ze strony innych osób [...] umie-
jętność rozróżniania tego, co jest powiedziane i co to oznacza (s. 95). Intersu-
biektywne nadawanie znaczeń prowadzi więc do umiejętności rozpoznania 
interpretacji, dokonywanej przez partnera interakcji; przypuszczania dotyczą-
cego jego sposobu myślenia poprzez projekcję własnych doznań oraz uzgad-
nianie znaczeń. Jest to proces głęboko zakorzeniony w kulturze, charakteryzu-
jący się tym, że brakuje w nim możliwości dokładnej weryfikacji będących 
przedmiotem komunikowania się treści; zależy ona głównie od kontekstowej 
interpretacji i negocjacji. 

Drugi sposób, w jaki ludzie konstruują znaczenia dotyczy interpretowania 
działań: sprowadza się to do dostrzegania i oceny związku między poszcze-
gólnymi elementami czynności, wydarzeniami8, deklaracjami i konkretnymi 
zachowaniami (określaniu czy istnieje spójność między tym, co człowiek 
mówi i robi w konkretnych okolicznościach). Jest to sposób interpretowania, 
który rozwija się we wczesnym dzieciństwie i prowadzi do ukształtowania 
przez dziecko swoistej teorii działań (Bruner 1990, s. 19; Mezirow 2000, 
s. 96). 

Trzeci sposób – poprzez uwzględnienie obowiązujących w danej kulturze 
norm, standardów, nakazów itp. (Mezirow 2000, s. 96). Bruner nazywa to 
normatywnym trybem nadawania znaczeń. Dziecko uczy się tego, czego się od 

                                                           
7 Jest to pojęcie, którego po raz pierwszy użyła Joanna Ryan w latach siedemdziesią-

tych ubiegłego wieku, (por. G. Kmita, dostępny na http://hal.psych.uw.edu.pl/2006 zalaczni-
ki/1  (otwarty 14.12.2007). 

8 Jest to odnoszenie do siebie raczej klas wydarzeń niż pojedynczych działań, np. 
dziecko uczy się, że zapałki powodują pożar, a nie pojedyncze sztuki (Bruner i in. 
1986, s. XII). 
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niego oczekuje najpierw w nieformalnym środowisku, w którym toczy się jego 
życie, a następnie poddane zostaje sformalizowanym oddziaływaniom. 
W przypadku dorosłego człowieka decydującym czynnikiem są regulacje 
prawne, doktryny religijne itp. Normatywny tryb nadawania znaczeń charakte-
ryzuje się tym, że pełni on funkcję nadrzędną w stosunku do intersubiektyw-
nego i działaniowego sposobu przypisywania znaczeń.  

Czwarty sposób jest nazywany przez Brunera propozycjonalnym (propo-
sitional) i polega na formułowaniu sądów. Wiąże się on ze stosowaniem reguł 
obowiązujących w systemach symbolicznych, syntaktycznych, pojęciowych, 
dotyczących np. wnioskowania przyczynowo-skutkowego, uzasadniania lo-
gicznego, rozróżniania części i całości, charakterystyki przedmiotu poprzez 
podanie jego cech itp. 

Zdaniem Mezirowa, proponowana przez Brunera klasyfikacja jest nie-
kompletna i należałoby ją uzupełnić o dodatkowy, piąty, kluczowy sposób 
nadawania znaczeń, polegający na uświadamianiu sobie przez jednostkę 
swych własnych i posiadanych przez inne osoby ukrytych założeń myślowych 
oraz ocenie ich znaczenia dla dokonywanej interpretacji postrzeganych zmy-
słowo doświadczeń. Innymi słowy, chodzi o rozpoznanie przez jednostkę tzw. 
ramy odniesienia, która pełni centralną rolę w konstruowaniu znaczeń.  

Rama odniesienia – pojęcie i struktura  

Rama odniesienia (frame of reference), nazywana początkowo przez Me-
zirowa perspektywą znaczeniową (meaning perspective), oznacza 
...konstrukcję zbudowaną z założeń i oczekiwań, poprzez które filtrujemy 
wrażenia zmysłowe. Obejmuje ona wymiar: poznawczy, emocjonalny i moty-
wacyjny. Selektywnie kształtuje i określa nasze: spostrzeganie, poznanie, 
odczuwanie i motywacje poprzez tworzenie pewnych predyspozycji odnośnie 
do naszych zamiarów, oczekiwań i celów. Dostarcza kontekstu dla nadawania 
znaczeń, w ramach którego wybieramy zarówno to doświadczenie zmysłowe, 
które jest interpretowane, jak i sposób, w jaki jest ono interpretowane i/lub 
wykorzystywane (Mezirow 2000, s. 16). Rama odniesienia stanowi zwartą 
całość złożoną z wytworzonych uprzednio: skojarzeń, pojęć, wartości, emocji, 
uwarunkowanych reakcji; kształtując spostrzeganie, poznanie i odczuwanie, 
wyznacza również kierunek naszych działań. Jest to zatem ukształtowana 
w trakcie naszego życia, w naszej świadomości konstrukcja, która określa 
sposób, w jaki interpretujemy nasz świat i nasze doświadczenia; wpływa na to 
jak myślimy, doznajemy i działamy. Jest to struktura skonstruowana z przyj-
mowanych przez nas założeń (przesłanek) i oczekiwań (estetycznych, socjo-
lingwistycznych, moralno-etycznych, epistemicznych, psychologicznych), 
poprzez które filtrujemy i nadajemy sens naszemu światu (Mezirow 1998). 
Rama odniesienia to zatem indywidualny układ interpretacyjny, w skład które-
go wchodzą pewne wstępne założenia myślowe i przewidywania (mniej lub 
bardziej uświadamiane), dotyczące konkretnego stanu rzeczy, który ma być 
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przedmiotem interpretacji, np. widząc małe dziecko pozostawione bez opieki, 
traktujemy tę sytuację jako potencjalnie dla dziecka niebezpieczną, wymaga-
jącą podjęcia pewnych kroków; ktoś inny z kolei przeszedłby obok, uznając, 
że osoba odpowiedzialna za dziecko kontroluje sytuację i zaraz się nim zaj-
mie. Wytworzony intuicyjnie, niezweryfikowany osąd danej sytuacji wraz 
z towarzyszącymi mu emocjami, odczuciami itp. to przejaw funkcjonowania 
naszej ramy odniesienia, to wstępne rozumienie (przedrozumienie) danej sytu-
acji. 

Rama odniesienia stanowi rozległą, zwartą strukturę. Można w niej jed-
nak wyróżnić dwa szczegółowe wymiary. Są to: nawyki mentalne (habits of 
minds) oraz punkty widzenia (points of view) (Mezirow 1997, s. 5). Nawyki 
mentalne to pewne, wynikające z przyzwyczajeń ogólne sposoby myślenia, 
odczuwania i działania uwarunkowane przez kody kulturowe, społeczne, edu-
kacyjne, ekonomiczne, polityczne lub psychologiczne. Tkwią one głęboko 
w nas, w naszej podświadomości i determinują nasze przekonania, wartości, 
style uczenia się, odczuwanie siebie, predyspozycje emocjonalne (Locraft 
Cuddapah 2005, s. 56). Ich przykładem mogą być np. nasze poglądy konser-
watywne lub liberalne, sposób reagowania na nieznane, preferencja do tego, 
aby pracować samodzielnie lub we współpracy z innymi, analityczne lub intu-
icyjne podejście do rozwiązywania problemów, introwersja – ekstrawersja, 
zabieranie się od razu do pracy czy odkładanie „na ostatnią chwilę” itp. Są to 
więc pewne ogólne predyspozycje, które leżą u podstaw naszego działania 
i myślenia. Działają one jak filtry, które wpływają na naszą interpretację do-
świadczeń. Mezirow zalicza do nich takie szczegółowe nawyki jak: 
a)  socjolingwistyczne. Są wśród nich kanony kulturowe, ideologie, normy 

społeczne, zwyczaje, „gry językowe”, socjalizacja wtórna; 
b)  moralno-etyczne (normy moralne, sumienie); 
c)  epistemologiczne – style uczenia się, preferencje sensoryczne, koncentra-

cja na całości lub na części, konkret – abstrakcja; 
d)  filozoficzne – doktryny religijne, transcendentny pogląd na na świat; 
e)  psychologiczne – obraz siebie, cechy lub typy osobowości, stłumione na-

kazy rodzicielskie, które nadal wpływają na doznania i działanie w okresie 
dorosłości, fantazje, marzenia itp.; 

f)  estetyczne – wartości, gusty, postawy, standardy, wrażenia dotyczące pięk-
na, brzydoty, tragizmu, humoru itp. (Mezirow 2000, s. 18). 

Powyższa kategoryzacja nie wyczerpuje listy nawyków mentalnych. 
W innych źródłach można bowiem znaleźć również inne ich przykłady. Są 
wśród nich np. upór w dążeniu do celu, dążenie do precyzji i jasności w my-
śleniu i komunikowaniu się, panowanie nad własną impulsywnością, groma-
dzenie danych za pośrednictwem wszystkich zmysłów, słuchanie z empatią 
i zrozumieniem, elastyczność myślenia, metapoznanie, dążenie do dokładno-
ści, poczucie humoru, stosowanie posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach, 
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otwartość na potrzebę ustawicznego uczenia się, twórcze myślenie, innowa-
cyjność (Costa, Kallick 2007). 

Drugim wymiarem ramy odniesienia jest punkt widzenia (point of view)9. 
Jest to zbiór schematów znaczeniowych, czyli [...] szczegółowych oczekiwań, 
przekonań (beliefs)10, doznań, postaw i sądów, które w sposób ukryty ukie-
runkowują i kształtują szczegółowe interpretacje i determinują to jak ocenia-
my, klasyfikujemy obiekty i przypisujemy przyczyny (Mezirow 2000, s. 18). 
Punkty widzenia to szczegółowe interpretacje, w których przejawia się kon-
kretna, szczegółowa wiedza, przekonania, emocje, oceny, postawy itp., to 
zorganizowane reprezentacje wydarzeń, które służą jako prototypy i normy 
tego, czego oczekujemy (Mezirow 1991, s. 48). Punkty widzenia to zatem 
konkretne przejawy naszych nastawień mentalnych i oczekiwań (ram odnie-
sienia) (Mezirow 1991, s. 44). W stosunku do nawyków mentalnych, punkty 
widzenia są bardziej szczegółowymi sposobami spostrzegania i wnioskowania 
dotyczącego danych zjawisk, obiektów, osób. Są one bardziej dostępne naszej 
świadomości niż nawyki mentalne i mniej od nich trwałe. W sytuacji gdy 
podejmowane działania nie prowadzą do oczekiwanych rezultatów, skłonni 
jesteśmy np. przyjąć punkt widzenia innej osoby. Nie można tego zrobić 
z nawykiem mentalnym (Mezirow 1997, s. 6). Konkretnym przykładem wyja-
śniającym istotę nawyku mentalnego i punktu widzenia, jaki przytacza Mezi-
row, jest etnocentryzm, czyli tendencja do traktowania osób spoza własnej 
grupy (etnicznej, rasowej itp.) jako obcych. Mezirow zalicza etnocentryzm do 
nawyków mentalnych. Skutkiem etnocentryzmu jest zbiór punktów widzenia 
w postaci kompleksu uczuć, przekonań, sądów i postaw, jakie mamy odnośnie 
do określonych osób, np. o określonym kolorze skóry, narodowości, płci, do 
których odnoszą się nasze nawyki mentalne. Określając wzajemne relacje 
pomiędzy ramą odniesienia, nawykiem mentalnym i punktem widzenia oraz 
schematem znaczeniowym można by powiedzieć, że różnią się one przede 
wszystkim zakresem, stopniem skomplikowania, możliwością uświadomienia 
ich sobie przez człowieka i trwałością. Rama odniesienia to makrostruktura 
zawierająca w sobie nawyki mentalne, te z kolei złożone są z punktów widze-
nia, a te ostatnie – z pojedynczych schematów poznawczych. Ilustruje tę rela-
cję następujący przykład11: osoba przez wiele lat bezrobotna, bezradna, bez 
powodzenia szukająca pracy (z zakodowanym w jej świadomości kompleksem 
                                                           

9 Autorzy niektórych publikacji twierdzą, że to, co obecnie określane jest mianem 
„punktu widzenia, w początkowych publikacjach Mezirowa nazywane było mianem 
„schematu znaczeniowego” (por. Locraft Cuddapah 2005 s. 56), jednak w opubliko-
wanej w 2000 r. pracy Mezirow wyraźnie określa, że „punkt widzenia” jest to zbiór 
schematów znaczeniowych.  

10 Termin „beliefs” może być tłumaczony jako „mniemania”, jednak najczęściej 
w polskiej literaturze pedagogicznej i psychologicznej stosuje się pojęcie „przekona-
nia”. 

11 Przykład ten stanowi pewne uproszczenie. W praktyce relacje pomiędzy ramą i 
poszczególnymi jej elementami są często trudne do zidentyfikowania i wyjaśnienia. 



 Krystyna Pleskot-Makulska 
 

88 

złożonym z informacji zgromadzonych w trakcie prób znalezienia pracy, lę-
ków, porażek, rozczarowań itp. – rama odniesienia) z czasem traci chęć do 
starania się o pracę (upór w dążeniu do celu – nawyk mentalny); widząc ogło-
szenie o pracy uważa, że nie warto podejmować starań, bo nie zostanie przyję-
ta ze względu na fakt, że firma mieści się w centrum dużego miasta (punkt 
widzenia); taki punkt widzenia wynika z kolei z sytuacji, gdy osoba ta podej-
mowała już starania o przyjęcie do pracy w firmach mieszczących się w cen-
trum i za każdym razem nawet nie uzyskała zaproszenia na rozmowę kwalifi-
kacyjną, lub gdy swych znajomych, którzy pracę w takiej firmie znaleźli, oce-
nia w stosunku do siebie jako dużo bardziej kompetentnych, przebojowych, 
mądrych itp. (schematy poznawcze). Powyższy przykład ukazuje negatywny 
wpływ ramy odniesienia na nasze postępowanie, ale nie zawsze wpływ ten jest 
dla nas niekorzystny w wymiarze pragmatycznym. Wiele wchodzących 
w skład ramy odniesienia schematów, punktów widzenia, nawyków mental-
nych ułatwia nam codzienne funkcjonowanie, skuteczne rozwiązywanie pro-
blemów, wchodzenie w interakcje, interpretowanie doświadczeń. Zastrzeżenia 
mogą dotyczyć faktu bezrefleksyjnego ich przyjmowania i posługiwania się 
nimi.  

Uczenie się formatywne i transformatywne 

Człowiek buduje swoją ramę odniesienia z pojedynczych schematów od 
najwcześniejszych lat życia. Proces ten odbywa się w jego środowisku kultu-
rowym – [...] w kręgu naszego interpersonalnego życia, w którym znajdują się 
nasi rodzice, przyjaciele, z którymi bezustannie w sposób świadomy i nie-
świadomy wielokrotnie potwierdzamy nasze przyjmowane za oczywiste per-
spektywy znaczeniowe (Wildemeersch, Leirman 1988, s. 21). Jest to bez-
pieczne miejsce, w którym proces nadawania znaczeń i zachodzących tam 
interakcji przebiega w sposób zrozumiały, w pewnym zakresie możliwy do 
przewidzenia, często nieświadomy; głównie poprzez akulturację i socjalizację. 
Komunikując się z rodzicami lub opiekunami dziecko asymiluje pewne wzor-
ce; internalizuje poglądy, uprzedzenia; rutynowo wykonuje pewne czynności. 
W późniejszym okresie życia, nabywanie umiejętności interpretowania do-
świadczeń i pełnienia ról odbywa się ponadto drogą formalnego kształcenia. 
Oprócz bezwiednej asymilacji (głównie poprzez uczestnictwo w kulturze), 
odbywa się to więc również poprzez świadome i celowe działanie – proces 
uczenia się.  

Mezirow definiuje uczenie się jako proces posługiwania się posiadanymi 
przez jednostkę znaczeniami do kierowania własnym myśleniem, działaniem 
lub odczuwaniem tego, czego dana osoba aktualnie doświadcza. (Mezirow 
1991, s. 11). Polega to na wykorzystaniu do interpretacji nowego doświadcze-
nia starych, posiadanych już lub skorygowanych przez jednostkę znaczeń. 
Istota uczenia się sprowadza się zatem do wykorzystywania do interpretacji 
odbieranych drogą zmysłową spostrzeżeń, formułowania sądów i ustalania 
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planów działania posiadanej przez jednostkę wiedzy. W praktyce więc zdo-
bywanie nowej wiedzy, orientacji w świecie, nasze działanie w nim zależy od 
zasobu posiadanej przez nas wiedzy, od naszych ustalonych przekonań 
i oczekiwań – od założeń i przesłanek wyznaczających treść ramy odniesienia. 
Składają się one na wstępne rozumienie (przedrozumienie) materiału, który 
ma być interpretowany. To wstępne rozumienie z jednej strony wpływa na to, 
jak będzie przebiegała interpretacja, z drugiej zaś – zostanie w jej trakcie 
zweryfikowane, uściślone. W efekcie, uczenie się prowadzi do umocnienia 
istniejącej ramy odniesienia, nauczenia się nowej lub jej transformacji. Ucze-
nie się przebiegające bez zmiany ramy odniesienia to uczenie się formatywne. 
Występuje ono w dwóch formach (Mezirow 2000, s. 19; Mezirow 1997, s. 7): 
1)  przez rozwijanie posiadanego punktu widzenia – odbywa się to poprzez 

poszukiwanie dalszych faktów potwierdzających dotychczasowy sposób 
widzenia danej sprawy, np. jeżeli odczuwamy niechęć do jakiejś grupy 
osób, szukamy dalszych faktów potwierdzających ją (następuje wówczas 
zwiększenie zakresu lub intensywności pierwotnego punktu widzenia 
i wzmocnienie ramy odniesienia); 

2)  poprzez ustanawianie nowych punktów widzenia, a więc zwiększenie licz-
by schematów znaczeniowych dotyczących danej sytuacji, grupy osób, za-
chowań itp. W przypadku niechęci do cudzoziemców przejawiłoby się to 
np. w tworzeniu nowych negatywnych schematów znaczeniowych w sto-
sunku do innej grupy narodowościowej poprzez koncentrowanie się na 
wynikających z wcześniejszych uprzedzeń negatywnych cechach tych 
osób. W tej sytuacji zwiększyłaby się zatem liczba schematów znaczenio-
wych bez zmiany nawyku mentalnego. Ta forma uczenia się prowadziłaby 
do poszerzenia aktualnej ramy odniesienia lub do nauczenia się nowej ra-
my, bez zasadniczej zmiany jakościowej – dotychczasowej.  

Uczenie się dzieci ma głównie postać uczenia się formatywnego. Proces 
uczenia się przebiega jednak w przypadku dzieci i ludzi dorosłych w sposób 
odmienny. Swoistość uczenia się dorosłych, pomijając oczywisty fakt różnic 
ilościowych w zakresie posiadanego doświadczenia, wiąże się zdaniem Mezi-
rowa (wypowiedź Mezirowa, 5.11.2005, za Locraft Cuddapah 2005, s. 55) 
przede wszystkim z cechującą dorosłych krytyczną samorefleksją oraz ich 
umiejętnością do podejmowania dialogu prowadzącego do ujawniania 
sprzeczności w pojęciach i sądach. Samorefleksja pozwala dorosłym na zro-
zumienie źródeł ich głęboko osadzonych założeń determinujących ich sposób 
interpretowania świata. Dialog z kolei oznacza możliwość znalezienia poro-
zumienia w procesie społecznego komunikowania się. Wprawdzie znaczna 
część uczenia się ludzi dorosłych ma nadal charakter formatywny, jednak są 
oni w stanie zmienić sposób interpretowania swojego doświadczenia i wy-
kształcić inny – prowadzący do zmiany w ramie odniesienia. Tym samym, 
oprócz uczenia się formatywnego ludzie dorośli zdolni są również do uczenia 
się transformatywnego. Jest ono definiowane jako Uczenie się transformowa-
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nia stwarzających problemy ram odniesienia w taki sposób, aby ramy te stały 
się bardziej pojemne, różnicujące, otwarte, emocjonalnie możliwe do zmiany 
i refleksyjne. Jest bardziej prawdopodobne, że takie ramy będą generowały 
przekonania i opinie, które lepiej pozwolą stwierdzić, co jest prawdziwe lub 
uzasadnione, co lepiej będzie służyło kierowaniu naszymi działaniami niż inne 
ramy odniesienia. (wypowiedź Mezirowa 5.11.2001, za: Locraft Cuddapah 
2005, s. 56). Uczenie się transformatywne wiąże się zatem z niedoskonałością 
istniejącej ramy odniesienia i potrzebą jej zmiany. Potrzeba taka pojawia się 
wówczas, gdy dotychczasowe sposoby nadawania znaczeń zawodzą, gdy ist-
niejąca rama odniesienia nie pozwala na pewne i sprawne interpretowanie 
nowych doświadczeń, gdy pojawiają się sprzeczności między dotychczaso-
wym rozumieniem świata i nowymi doświadczeniami. Rodzi się w tej sytuacji 
dylemat dezorientacyjny, poczucie zagubienia, sytuacja pełna napięcia zwią-
zana z próbą zrozumienia „nowego” przy pomocy starych, sprawdzonych 
sposobów rozumowania. Prowadzi to do krytycznej refleksji dotyczącej prze-
słanek, na których oparte są nasze nawyki mentalne i punkty widzenia oraz 
uświadomienia ich kontekstu. W efekcie, może dojść do zmian w dotychcza-
sowej ramie odniesienia, swoistego przeramowania (reframing) Obejmuje ono 
trzy etapy: 1) krytyczną refleksję nad własnymi założeniami; 2) dyskurs12; 
3) działanie (podjęcie go lub zaniechanie). Proces ten przebiega w postaci 
dziesięciu faz. Nie zawsze występują one w ściśle określonej kolejności, jed-
nak na ogół ich przebieg jest następujący:  
1)  uruchomienie procesu zmiany ramy odniesienia, na ogół na skutek poja-

wienia się dylematu dezorientacyjnego (może nim być pojedyncze wyda-
rzenie lub zespół zdarzeń występujących w pewnym czasie);  

2)  autobadanie – analiza siebie, której towarzyszy poczucie wstydu lub 
winy; 

3)  krytyczna ocena założeń epistemologicznych, społeczno-kulturowych lub 
psychologicznych; 

4)  stwierdzenie, że inne osoby doświadczają podobnego stanu niezadowo-
lenia i dokonuje się u nich podobna przemiana;  

5)  eksploracja możliwości wyboru nowych ról, relacji międzyludzkich 
i działań; 

6)  planownie przebiegu działań; 
7)  zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zaplanowa-

nych działań; 
8)  podejmowanie na próbę nowych ról; 
9)  budowanie kompetencji i pewności siebie w nowych rolach i relacjach; 

                                                           
12 Polega on na angażowaniu się w specyficzny dialog ukierunkowany na poszu-

kiwanie sposobu oceny własnego rozumowania i rozumowania innych osób; obejmuje 
krytyczną ocenę założeń myślowych, (Mezirow, 2000, s. 10–11). 
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10)  reintegracja własnego życia z uwzględnieniem warunków wyznaczanych 
przez nową ramę odniesienia (za Locraft Cuddapah 2005, s. 57–58).  
Przebiegająca w powyższy sposób transformacja może zachodzić w spo-

sób stopniowy lub dokonać się w sposób nagły i może mieć charakter przera-
mowania obiektywnego (objective reframing) lub subiektywnego (subjective 
reframing). Przeramowanie obiektywne zachodzi wówczas, gdy poddajemy 
krytycznej refleksji (critical reflection) założenia innych osób. Dzieje się tak 
np. w przypadku gdy słuchamy wypowiedzi innych osób, czytamy książkę, 
współpracujemy z kimś nad rozwiązaniem jakiegoś problemu itp. W przera-
mowaniu subiektywnym natomiast poddajemy krytycznej samorefleksji (criti-
cal self-reflection) nasze własne pomysły i przekonania. Uczenie się transfor-
matywne to zatem uczenie się subiektywnego lub obiektywnego przeramowa-
nia i wypróbowywanie nowej ramy odniesienia w działaniu.  

Oprócz zróżnicowania uczenia się transformatywnego ze względu na ro-
dzaj refleksji zaangażowanej do zmiany ramy odniesienia, może być ono rów-
nież różne co do zakresu zmiany. Zmiany w ramie odniesienia mogą się bo-
wiem odbywać przez zmianę punktów widzenia lub nawyków mentalnych. Ze 
względu na powyższe kryterium można wyróżnić dwie formy uczenia się 
transformatywnego (Mezirow 1997, s. 7): 
1)  przez zmianę punktu widzenia – przykładem takiej sytuacji może być 

zmiana negatywnej opinii odnośnie do osób z pewnej grupy narodowo-
ściowej: na skutek spotykania osób z tej grupy zachowujących się w spo-
sób odmienny niż dotychczas nam znany – możemy uznać, że nasze prze-
konania dotyczące ocenianej przez nas grupy są błędne. Nastąpi więc 
zmiana naszego punktu widzenia odnośnie danej grupy. Jeżeli taka sytu-
acja będzie się powtarzała, może doprowadzić to do zmiany ukształtowa-
nego wcześniej nawyku mentalnego. 

2)  przez transformację nawyków mentalnych – zmiana nawyku mentalnego 
może nastąpić na skutek krytycznej refleksji i uświadomienia sobie nasze-
go stosunku do danej sprawy, grupy osób itp. (Takie sytuacje nie zdarzają 
się często i nie jest to łatwe). 

Uczenie się może więc przebiegać w czterech formach. Dwie z nich, 
mieszczące się w uczeniu się formatywnym: przez rozwijane dotychczasowych 
punktów widzenia oraz przez ustanawianie nowych, skutkują umocnieniem 
aktualnie istniejącej ramy odniesienia lub powstaniem nowej; dwie pozostałe, 
wchodzące w skład uczenia się transformatywnego: przez zmianę punktu wi-
dzenia oraz przez transformację nawyków mentalnych – wywołują przeramo-
wanie.  

Obszary uczenia się 

Uczenie się jest procesem wykorzystywania istniejącej wiedzy do two-
rzenia nowej wiedzy. W koncepcji Mezirowa proces ten jest jednak zróżnico-
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wany w zależności od dziedziny społecznego życia, której dotyczy. Każdy 
z tych obszarów wymaga bowiem zdaniem Mezirowa innego sposobu inter-
pretowania doświadczeń, innych metod odkrywania i weryfikacji wiedzy. 
Odwołując się do Jurgena Habermasa, Mezirow wymienia dwa obszary ucze-
nia się: uczenie się instrumentalne i komunikacyjne13. Istota uczenia się in-
strumentalnego sprowadza się do tego, że jest ono związane z oddziaływaniem 
na środowisko i sprawowaniem kontroli nad nim (włączając w to ludzi). Jego 
celem jest rozwiązywanie problemów natury technicznej, społecznej, wyrasta-
jących z potrzeb obiektywnie istniejącego świata. Działania człowieka w za-
kresie przekształcania środowiska wiążą się z wiedzą, która weryfikowana jest 
empirycznie, z wykorzystaniem myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego. Posia-
dana przez człowieka wiedza stanowi podstawę formułowania hipotez 
i wyboru konkretnych strategii działania – uznawanych za najbardziej racjo-
nalne. Podjęte na tej podstawie działania przyczyniają się do efektywnego 
przekształcania rzeczywistości, lub zmuszają do dalszego poszukiwania roz-
wiązań, gdy wybrane strategie nie przynoszą oczekiwanego skutku. Nowa 
wiedza, będąca rezultatem takich zabiegów jest zweryfikowana empirycznie. 
„Uczenie się instrumentalne wymaga, aby przewidywania dotyczyły zawsze 
obserwowalnych zdarzeń lub rzeczy” (Mezirow 1991, s. 74). Znaczenia, jakie 
uzyskiwane są w trakcie uczenia się instrumentalnego, powstają poprzez te-
stowanie hipotetycznych schematów znaczeniowych, które ocenione zostały 
jako najbardziej skuteczne sposoby rozwiązania konkretnych problemów, 
pojawiających się w sytuacjach zadaniowych (tamże).  

Drugi rodzaj uczenia się – uczenie się komunikacyjne związane jest ze 
światem społecznego komunikowania się, z obszarem symbolicznych interak-
cji, jakie mają tam miejsce Jego istotą jest uczenie się przekazywania innym 
własnych myśli oraz rozumienia komunikatów, w jakiejkolwiek postaci, for-
mułowanych przez innych ludzi. Stwarza to konieczność oceny znaczeń, jakie 
kryją się w wypowiedziach innych osób, a tym samym – krytycznej oceny 
własnych założeń i – partnera komunikacji. Konieczna jest w tej sytuacji np. 
ocena kryjącego się w wypowiedzi podtekstu, dosłowności lub metaforyczno-
ści w traktowaniu komunikatu, wiarygodności partnera, jego poglądu na świat, 
celu komunikowania się itp. W uczeniu się komunikacyjnym partnerzy komu-
nikacji poznają i uzgadniają nadawane przez siebie znaczenia. Jest to ważniej-

                                                           
13 Habermas wymienia jeszcze trzy kolejne dziedziny: uczenie się emancypacyjne 

(emancipatic) – polegające na wyzwalaniu się z sił krępujących człowieka, utruniają-
cych mu kontrolę nad własnym życiem, normatywne (normative) – uczenie się ukie-
runkowane na wspólnie podzielane wartości i oczekiwania oraz impresyjne (impresio-
nistic) – uczenie się wywierania wrażenia na innych ludziach. Mezirow twierdzi jed-
nak, że uczenie się emancypacyjne to proces transformatywny, który zachodzi zarówno 
w dziedzinie uczenia się instrumentalnego, jak i komunikacyjnego, (por. Mezirow 
2000, s. 10). Do pozostałych dziedzin uczenia się wymienionych przez Habermasa, 
Mezirow nie odnosi się.  
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sze niż testowanie prawdziwości hipotez. Ważnym narzędziem weryfikacji 
znaczeń są w tym przypadku, ustalone drogą społecznego konsensusu, normy 
i towarzyszące im sankcje; odbywać się to może również poprzez odwołanie 
się do autorytetów, tradycji lub poprzez krytyczny dyskurs (Mezirow 2000, 
s. 10). 

Pomiędzy uczeniem się instrumentalnym i komunikacyjnym zachodzą 
więc istotne różnice. Mezirow przestrzega jednak, aby tych dwóch rodzajów 
uczenia się nie traktować dychotomicznie. Wskazuje raczej na ich komple-
mentarność. Uważa, że w większości sytuacji uczenie się obejmuje elementy 
obydwu wspomnianych rodzajów.  

Podsumowanie 

Z przedstawionych powyżej poglądów Mezirowa na kwestię uczenia się 
wynika, że jest to złożony proces, który obejmuje formowanie i transformo-
wanie się człowieka ukierunkowane zarówno na przekształcanie z pożytkiem 
dla siebie, jak i dla innych – środowiska, w którym człowiek żyje (uczenie się 
instrumentalne) oraz na wypracowanie takiej formuły społecznego komuniko-
wania się, która pozwoli mu na rozumienie siebie i innych oraz bycie rozu-
mianym (uczenie się komunikacyjne). Wyżej wymienione odmiany uczenia się 
pełnią więc ważną funkcję zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i spo-
łecznym. Z koncepcji opracowanej przez Jack’a Mezirowa wynika jednak, że 
w przypadku ludzi dorosłych kluczowa jest zdolność jednostki do uczenia się 
transformatywnego – uczenia się definiowania świata i własnego w nim miej-
sca z gotowością do zadania sobie trudu głębokiej, wyczerpującej, czasem 
bolesnej refleksji i przekształcania swych ram odniesienia lub przeciwstawia-
nia się próbom narzucenia (bądź tylko propozycji) znaczeń, których tak na-
prawdę nie chcemy. Jest to o tyle trudne, że z jednej strony wymaga pokona-
nia własnego oporu związanego z koniecznością rezygnacji z wygody, jaką 
daje przyjmowanie znaczeń ustalonych przez innych; z drugiej zaś – wiąże się 
z umiejętnością akceptacji stanu dyskomfortu i całego zespołu negatywnych, 
głębokich emocji wynikających z doświadczania rozpadu sprawnie działające-
go dotychczas systemu interpretacyjnego. Wymaga to odporności psychicznej 
i determinacji w radzeniu sobie z wypracowywaniem sposobów możności 
zrozumienia tego, co sie aktualnie dzieje oraz ustaleniu kierunku działań – bez 
gwarancji, że próba ta zakończy się sukcesem. Tworzone przez umysł znacze-
nia są mocno związane z obrazem siebie; są też mocno zakorzenione w kultu-
rze, w której człowiek żyje. Zakwestionowanie więc ramy odniesienia i pod-
ważenie któregokolwiek z powyższych dwóch elementów rodzi niepokój, 
uruchamia mechanizmy obronne. Pokonanie tej trudności pozwala jednak nie 
tylko na uzyskanie nowej wiedzy i zmianę sposobu działania jednostki, lecz 
jest to zmiana o charakterze epistemicznym. Oznacza ona przeobrażenie 
w sposobie, w jaki człowiek dochodzi do uzyskania nowej wiedzy i jej pra-
womocności, a także w jego postawie wobec siebie i otaczającego go świata. 
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Doniosłość koncepcji, której autorem jest Jack Mezirow, nie wiąże się z fak-
tem, że jest ona obudowana ogromną liczbą kontekstów, teorii, wiedzy z wielu 
dziedzin – co jest w publikowanych przez Mezirowa pracach bardzo widocz-
ne. Również centralne pojęcie – „rama odniesienia” –  nie jest czymś zupełnie 
nowym. Można je odnaleźć (czasem opatrzone identyczną, a czasem inną 
nazwą) w pracach innych autorów (por. Widemeersch, Leirman 1988). Wyda-
je się, że najistotniejszą wartością koncepcji uczenia się transformatywnego 
jest fakt, że ukazuje ona pewne mechanizmy ograniczające rozwój człowieka 
oraz swego rodzaju bariery tkwiące w życiu społecznym i w samej jednostce. 
Bariery te to potencjalnie istniejące zagrożenie, polegające na możliwości 
krępowania człowieka (często za jego zgodą) poprzez narzucanie mu przez 
innych systemu znaczeń definiujących świat, w którym on żyje; wyznaczają-
cych jego sposób myślenia i działania oraz niebezpieczeństwo, że bezreflek-
syjnie przyjmie on proponowane mu treści bez jakiejkolwiek weryfikacji, bez 
oceny kontekstu, niezależnie czy są one dla niego korzystne czy też – nie; 
zadowalając się uzasadnieniami sformułowanymi przez innych lub bez jakich-
kolwiek uzasadnień. Uczenie się transformatywne to taki typ uczenia, który 
pozwala wyzwolić się z tego typu funkcjonowania. Mezirow nie osadza proce-
su nadawania znaczeń w izolacji od innych ludzi14: znaczenia powstają 
w procesie społecznego komunikowania się, w świecie społecznych interakcji. 
Nie neguje wartości środowiska kulturowego, w którym człowiek żyje; nie 
wzywa do masowych ruchów społecznych; nie występuje literalnie przeciwko 
żadnym opresorom. Uczenie się transformatywne to taki typ uczenia się, który 
zarówno w obszarze instrumentalnym, jak i komunikacyjnym prowadzi czło-
wieka do korzystania z narzędzi, jakich dostarcza mu kultura, w taki sposób, 
że pozwala to na dokonywanie przekształcania zarówno treści własnej świa-
domości, sposobu działania, zmiany (gdy zachodzi tego potrzeba) siebie lub 
swego środowiska i nie pozostawia go bezbronnym w świecie pełnym 
sprzecznych sensów i znaczeń.  

Swoistość uczenia się ludzi dorosłych, w świetle koncepcji uczenia się 
transformatywnego, polega na tym, że są oni w stanie ocenić krytycznie źródła 
swojej wiedzy, jej prawomocność, przyjrzeć się kontekstom – nadawać zna-
czenia w sposób refleksyjny i przekształcać swą ramę odniesienia, gdy zacho-
dzi tego potrzeba. Zdolność do krytycznej refleksji jest – zdaniem Mezirowa – 
istotą uczenia się ludzi dorosłych, a transformacja – celem edukacji dorosłych 
(Mezirow 1989, s. 169). 
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Streszczenie 

Przedmiotem teorii autorstwa znanego amerykańskiego andragoga, 
Jack’a Mezirowa jest uczenie się transformatywne, czyli specyficzny dla 
człowieka dorosłego proces uczenia się, polegający na zmianie sposobu, 
w jaki nadawane jest znaczenie indywidualnemu doświadczeniu. Strukturą 
wykorzystywaną do interpretowania doświadczeń jest tzw. rama odniesienia 
(frame of reference). Jest to zespół przyjmowanych przez nas założeń (prze-
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słanek) i przewidywań dotyczących stanu rzeczy podlegającemu interpretacji. 
W sytuacjach gdy istniejąca rama nie pozwala na sprawne interpretowanie 
nowych doświadczeń, na skutek krytycznej refleksji, może dojść do jej zmiany 
(reframing). Może się to odbyć przez zmianę punktu widzenia (points of view) 
lub nawyku mentalnego (habit of mind). Zdolność do krytycznej refleksji jest 
zdaniem Mezirowa istotą uczenia się ludzi dorosłych, a transformacja – celem 
edukacji dorosłych 

 
 

Summary 
The theory of Jack Mezirow, the famous American andragogue, is that of 

transformative learning, a process of learning particular for adults, which is 
based on a change in the method, in which an individual experience is given 
significance. The structure used for interpreting experiences is a so-called 
frame of reference, that is a set of assumptions and expectations of an individ-
ual pertaining to what is interpreted. In situations where the existing frame of 
reference does not allow for efficient interpretation of new experiences, re-
framing may occur following a critical reflexion. This can entail a change in 
point of view or a habit of mind. The ability of critical reflexion is, according 
to Mezirow, the essence of adult learning and transformation the aim of that 
teaching.  

 
 




