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Streszczenie: W artykule podjęta została próba rekonstrukcji teorii uczenia się eg-
zystencjalnego autorstwa Petera Jarvisa. W pierwszej części artykułu przedstawione 
zostały ogólne uwagi na temat potrzeby teoretyzacji pola badawczego andragogiki, 
a także informacje na temat wykorzystanej metodologii badań. W drugiej części 
zaprezentowane zostały dwa ujęcia teorii uczenia się egzystencjalnego wraz z pod-
sumowaniem.

Wprowadzenie

Badacze edukacji dorosłych niezwykle rzadko wykorzystują w swoich bada-
niach teorię, która stworzona została na gruncie uprawianego przez nich pola ba-
dawczego. Zazwyczaj teoria lub podejście teoretyczne zapożyczane jest z obsza-
rów innych dyscyplin naukowych. Co więcej, niewielu jest andragogów, którzy 
postawili sobie za cel rozwój teoretycznych zrębów praktyki edukacji dorosłych. 

Teoria pozwala na krytyczny wgląd w praktykę edukacyjną. Pozwala tak-
że wyjaśniać i zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rzeczywistości, ujmuje  
w całość wielość opisów, wskazuje, w jaki sposób zjawiska są ze sobą powiązane 
i dlaczego w ogóle następuje związek między tymi zjawiskami, umożliwia prze-
prowadzenie działań praktycznych, jak i wskazuje na obszar niewiedzy. Suma 
uzyskanych wyników badań empirycznych nigdy nie da obrazu całości. To, co 
badacz otrzyma, to patchwork opisów, często nieprzystających do siebie w rze-
czywistości, a to chociażby za sprawą systemów pojęć różnie definiowanych. 
Nauka nie rozwija się poprzez kumulację wiedzy, ale poprzez uteoretyzowanie 
faktów spinających klamrą wyjaśnień ową łataninę obserwowalnych zjawisk  
i procesów. Należy oczywiście przy tym pamiętać, aby raz skonstruowana teoria 
nie przyjęła znamion aksjomatu. Z jednej strony ma ona charakter uniwersalny  
w stosunku do zgromadzonych danych empirycznych z drugiej zaś ma ona charak-
ter parcjalny, bowiem jedne zjawiska stawia w centrum swoich rozważań, a inne 
wyrzuca poza nawias poznawanego. Przyjmuje ona zatem znamiona uniwersalne-
go partykularyzmu. Próba przezwyciężenia tego dualizmu w nauce polega na te-
stowaniu teorii, jej odrzucaniu bądź modyfikowaniu lub zachowaniu do momentu 
zaproponowania innej, znacznie lepszej teorii. W ten sposób dokonuje się postęp  
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w nauce, tzn. poprzez proces rozwijania teorii. Teoria jest probierzem kolektyw-
nych kompetencji danej grupy społecznej, inaczej jest zwierciadłem dla stanu roz-
woju społecznego. 

Badania empiryczne, jak i rozwój teorii powinny iść ze sobą w parze. Nie 
można przeprowadzić dobrych badań empirycznych w oderwaniu od teorii, jak  
i nie można stworzyć teorii bez empirycznej podbudowy. 

W polskim piśmiennictwie niewiele jest prac poświęconych teoretycznym 
aspektom edukacji dorosłych. Do najbardziej znanych i najczęściej cytowanych 
zalicza się prace Mieczysława Malewskiego (1990, 1996, 1998, 2006, 2010) oraz 
Józefa Kargula (2005). Publikacje te w połączeniu z pojedynczymi artykułami 
ukazującymi się w fachowej literaturze nie wyczerpują zapotrzebowania na po-
wstawanie kolejnych prac o charakterze teoretycznym lub dokonujących rekon-
strukcji istniejących teorii uczenia się dorosłych. 

Celem artykułu jest zrekonstruowanie teorii uczenia się egzystencjalnego 
autorstwa Petera Jarvisa. Przedstawioną rekonstrukcję należy traktować jako 
uszczegółowienie wcześniejszych recepcji tej teorii (por. Malewski 2010). Zada-
nie jest o tyle ważne, ponieważ możliwość odniesienia się do jakościowo dobrych 
rekonstrukcji teorii, w których podany jest zbiór założeń, konceptualizacja pojęć 
i operacjonalizacja w postaci przykładowych narzędzi badawczych, skutkować 
powinna szerszym ich wykorzystaniem, zarówno w badaniach eksploracyjnych, 
jak i weryfikacyjnych przez badaczy edukacji dorosłych. 

Procedura rekonstrukcyjna polegała między innymi na zapisaniu spostrzeżeń, 
intuicji badawczych, krytycznych komentarzy czynionych w trakcie gromadzenia 
i opracowania tekstów. Rekonstrukcja odnosiła się także do wyłonienia kategorii 
analitycznych – cech strukturalnych teorii, założeń teorii oraz jej pojęć – które 
posłużyły do nadania sensu całości zgromadzonego materiału. Pomocne okazało 
się także postawienie dodatkowych pytań kierujących uwagę na określone za-
gadnienia – co zostało opisane? jak zostało opisane? na co zwrócono szczególną 
uwagę? Podczas badania pytałem o ogólny zarys teorii, czyli czego ona doty-
czy. Niezwykle istotnym jest zalecenie, aby ściśle trzymać się tego, co głosi dana 
perspektywa. Nie wolno wychodzić poza granice, jakie kreśli poddana analizie 
teoria. Skupiłem się także na identyfikacji ograniczeń, jakie nakłada teoria na wy-
jaśniane zjawisko. Są to tzw. determinanty teorii. Co więcej, przyjrzałem się, jaki 
wpływ na teorię wywarł upływ czasu. Czy teoria została obalona, czy wzboga-
cona. W rekonstrukcji teorii niezwykle istotna jest analiza aparatury pojęciowej. 
W związku z tym pytałem, jakie główne pojęcia konstytuują teorię. Pojęcia to 
materiał, z których jest ona zbudowana. Definicje wraz z terminami używanymi 
w teorii czynią ją szczególną i sprawdzalną (por. Kenneth 2005, Śliwerski 1998, 
2004, Ciczkowski 1995).
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Teoria uczenia się egzystencjalnego 

Wyniki recepcji teorii Jarvisa dokonane na gruncie polskiej literatury andra-
gogicznej koncentrują się wokół tzw. owocnych i jałowych trajektorii uczenia 
się. W polskiej recepcji podkreśla się także usytuowanie omawianego fenomenu 
w interakcjach społecznych, nadając tym samym uczeniu się dorosłych charakter 
sytuacyjny. Dużą rolę odgrywa doświadczenie, które nadaje sens i znaczenie sy-
tuacjom, w jakich jednostce przyszło uczestniczyć. Podane są także definicyjne 
ujęcia pojęcia uczenie się (por. Malewski 2010).

Przywołana polska recepcja teorii autorstwa Jarvisa jest punktem wyjścia 
do dalszych poszukiwań, zawierających bardziej szczegółowe opisy pozwalające 
dookreślić rekonstruowaną teorię. Rekonstrukcja teorii przeprowadzona została  
na podstawie takich dzieł Jarvisa jak Adult learning in the social context z 1987 
roku, Adult and continuing education. Theory and practice z 1995 roku, Learning 
in later life. An introduction for educators and carers z 2001 roku, Learning to be 
a person in society z 2009 roku oraz tryptyk Towards a comprehensive theory of 
human learning (2006), Globalization, lifelong learning and the learning society. 
Sociological perspectives (2007) i Democracy, lifelong learning and the learning 
society. Active citizenship in a late modern age (2008). 

Okazało się, że przedstawienie wyników niemal 30 lat pracy Jarvisa nad teo-
rią uczenia się jest zadaniem niezwykle trudnym. Nie jest możliwy opis wszyst-
kich aspektów, do jakich teoria uczenia się  egzystencjalnego, zwana też przez 
Jarvisa (Jarvis 2007,  Jarvis 2006) teorią całożyciowego uczenia się (theory of 
lifelong learning), nawiązuje. W związku z tym poniższa prezentacja odnosić się 
będzie tylko do najważniejszych elementów teorii, tym samym pomijając inne, 
mniej ważne kwestie. 

Założenia teorii 

Opisywana teoria w dużej mierze spoczywa na filozofii egzystencjalizmu. 
Do twórców tego nurtu zaliczyć można między innymi Sørena Kierkegaarda  
i Jean-Paul Sartre’a. Filozofia ta odrzuca tezę determinizmu antropologicznego  
i jest afirmacją ludzkiej wolności. Główna teza tego indeterministycznego podejścia 
głosi, że człowiek jest skazany na wolność (Sartre 2001). Ponieważ esencja czło-
wieczeństwa jest w ciągłym procesie stawania się, człowiek zależy tylko od siebie 
samego. Dla egzystencjalizmu deterministyczna wizja świata jest nieprawdziwa. 
Egzystencjalizm głosi, że na człowieku ciąży wolność i odpowiedzialność za pod-
jęte wybory. Co więcej wolność ta nie musi kontestować kultury czy panujących 
zwyczajów, ale może być użyta do jej akceptacji. Najważniejsza jest świadomość 
dokonywanych wyborów. Człowiek jest egzystencją, a egzystencja to sposób ist-
nienia człowieka polegający na ciągłym wybieraniu i decydowaniu. Wolność roz-
patrywana jest w dwóch kontekstach – koncepcji wolności pozytywnej i koncepcji 
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wolności negatywnej. Wolność pierwszego rodzaju jest wolnością od tego, co 
nie zabronione. Jest to wolność do czegoś. Natomiast wolność drugiego rodzaju 
jest wolnością od czegoś. Daje to możliwość przeciwstawiania się wszystkiemu  
i zgodne jest z zasadą „nie musieć nic”. Myśl ta została podjęta i rozwinięta przez 
Isaiah’a Berlina (2000) w dziele pt. Cztery eseje o wolności. Pozytywna koncep-
cja rozdaje wolność, podczas gdy negatywna ją odbiera. Innymi słowy jednostka 
wolna jest do zrzeszenia się (pozytywny wymiar wolności) lub wolna od zakazu 
zrzeszania się (negatywny wymiar wolności). Według Sartra człowiek jest abso-
lutnie wolny w sensie negatywnym. Ujęcie wolności w kontekście pozytywnym 
powinno raczej odnosić się do posiadania prawa. Nie można być wolnym do cze-
goś. Wolność negatywna to możliwość przeciwstawiania się wszelkim naciskom. 
Rozważania te przywiodły Sartra do określenia dwóch rodzajów bytu; bytu-w-so-
bie (en soi) i bytu-dla-siebie (pour soi). Byt-w-sobie, czyli byt inny niż człowiek, 
jest, jaki jest, i nie jest, jaki nie jest. Innymi słowy jest to świat materii, świat by-
tów nieświadomych i nieprzejrzystych dla siebie. Byt-w-sobie nie ma wnętrzna, 
które przeciwstawiałoby się światu zewnętrznemu (Sartre 2001). Zupełnie inaczej 
jest, kiedy weźmie się pod uwagę byt-dla-siebie. Tutaj byt nie jest, jaki jest i jest, 
jaki nie jest. Jest to bezpośrednie odniesienie do egzystencji ludzkiej, która jest 
jedynym bytem konkretnym i świadomym mającym określony stosunek do swe-
go istnienia. Człowiek nie jest bytem, który został stworzony według jakieś idei 
przesądzającej o jego esencji. Pierwotnie jest on niczym. W trakcie swojej egzy-
stencji stwarzana jest esencja człowieka. Właśnie taki jest sens Sartreowskiej tezy 
głoszącej, że egzystencja wyprzedza esencję. Człowiek jest własnym projektem 
stwarzanym podczas podjętych przez siebie aktywności.

Przenosząc te rozważania na grunt teorii Petera Jarvisa, odnaleźć można wie-
le paralel, które w specyficzny sposób opisują fenomen uczenia się. Z punktu 
widzenia tego podejścia egzystencja rozumiana jest jako proces pomagający jed-
nostce w uświadomieniu sobie tego, kim może się ona stać (being). Bycie kimś 
zawsze powiązane jest z procesem stawania się (becoming). Natomiast stawanie 
się to proces uczenia oraz proces fizycznego dojrzewania. Pobrzmiewa tutaj nuta 
dualizmu – umysł (mind) i ciało (body). Nie bez znaczenia pozostaje także kon-
cepcja czasu i przestrzeni. Odwołania do czasu przeszłego i przyszłego pozwalają 
jednostce z jednej strony czerpać ze zdobytych doświadczeń mających istotny 
wpływ na to, co jest obecnie przedmiotem uczenia się, a z drugiej planować dzia-
łania na przyszłość. Wszystko osadzone jest w kontekście społecznym. 

Jarvis (2006), powołując się na Macquarrie i Bergsona, wskazuje, że egzy-
stencja oznacza tyle, co bycie z innymi w świecie  (I-am-with-other-in-the-world). 
Uważa też, że dla świadomej istoty egzystencja oznacza zmiany, te zaś oznaczają 
dojrzewanie, a dojrzewanie jest ciągłym i niekończącym stwarzaniem siebie. Za-
tem egzystencja ma charakter społeczny i płynny (por. Bauman). Siłą kierującą 
zmiany jest uczenie się, które pomaga w wyłonieniu esencji jednostki. 
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Świadomość egzystencji bierze się z faktu działania człowieka w świecie. 
Innymi słowy jednostka wie o swojej egzystencji, biorąc w niej czynny udział. 
Jak głosił Husserl, żyję w moich działaniach. W ten sposób Jarvis dochodzi do 
konstatacji jestem, więc działam, działam, więc jestem. Jednakże prawie każda 
aktywność ludzka posiada znaczenie. Tak więc u podstaw działania leży zamiar 
i sens, który musi zostać odkryty. Inaczej, człowiek musi nauczyć się znaczenia 
własnych działań. Dlatego zdaniem Jarvisa bycie i stawanie się jest kluczem do 
zrozumienia procesu uczenia się. Myślenie dla tego uczonego jest jedynie funkcją 
naszej egzystencji, a nie jej dowodem1. Tylko dlatego, że jesteśmy możemy myśleć 
i działać, a przez to uczyć się i stawać się kimś. Uczenie się jest procesem bycia  
w świecie. Zatem fenomenu uczenia się nie można definiować poprzez efekty tego 
procesu (wyniki uczenia się – ilość przyswojonej wiedzy, ilość zdobytych umiejęt-
ności), ale poprzez to, kim stał się uczący się człowiek. Nie jest zatem ważne, co 
jednostka wie i potrafi, ale jakim stała się człowiekiem. Centrum tego procesu wy-
znacza jaźń uczącego się (learner’s self). Jaźń formowana jest w wyniku interakcji 
z innymi oraz poprzez sam fakt egzystencji. Konkludując, można powiedzieć, że 
proces uczenia się jest fundamentalny dla zrozumienia człowieczeństwa i odnosi 
się do sposobu bycia jednostki w świecie i do bycia świata w jednostce. 

Dla zrozumienia fenomenu uczenia się ważne jest także doświadczenie, które 
staje się pożywką dla procesów myślowych, uczuć i emocji. Doświadczenie wy-
darza się na przecięciu jaźni i zewnętrznego świata. Uczenie się zachodzi, kiedy  
w procesie interakcji pomiędzy jaźnią a światem zewnętrznym następuje dysonans 
zwany przez Jarvisa dysjunkcją (disjuncture). Chęć przezwyciężenia powstałego 
dysonansu i powrót do stanu harmonii postrzegany jest jako główna siła sprawcza 
motywująca jednostkę do uczenia się. 

Mówiąc o uczeniu się człowieka (human learning), zawsze należy odnieść 
się do doświadczeń, przeważnie przeżywanych świadomie. Tutaj przywiązuje 
się dużą wagę do podmiotu uczenia się, jakim jest człowiek. Można co praw-
da mówić o uczącej się organizacji czy uczącym się społeczeństwie, które może 
posiadać własne „życie”, ale nie posiada doświadczeń w takim sensie, w jakim 
ujmuje to Jarvis (2006). Proces uczenia się organizacji czy społeczeństwa nie 
może rozpocząć się od postrzeżenia np. upadającego zielonego jabłka na ziemię. 
To jednostka będąca częścią organizacji czy społeczności posiada doświadcze-
nia, które implementuje w doświadczenia grupy. Stają się one podstawą do zmian 
społecznego kontekstu i działań społecznych. Używanie terminu uczenia się do 
opisu procesów zachodzących w organizacji jest próbą dehumanizacji czegoś, co 
jest istotą człowieczeństwa i pozbawia pojęcie uczenia się fundamentalnego zna-
czenia, jakim jest doświadczanie. 

1 Dla Jarvisa twierdzenie Kartezjusza  Myślę, więc jestem jest nieprawdziwe. 
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Pierwsze ujęcie teorii uczenia się według Petera Jarvisa 

Poniższe ujęcie teorii uczenia się autorstwa Petera Jarvisa sięga połowy lat 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Schemat tego procesu był ciągle udosko-
nalany. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Jarvis nieco zmienił pogląd na 
istotę tego procesu i przedstawił jego nowe rozumienie. Potrzeba stworzenia no-
wej teorii uczenia się wzięła się przede wszystkim z rozczarowania istniejącymi 
ówczesnymi opracowaniami, które jego zdaniem zbytnio upraszczały rozumienie 
istoty opisywanego zjawiska.

Źródłem pochodzenia modelu procesów uczenia się były wielokrotnie prze-
prowadzone warsztaty oraz seminaria, w których uczestnicy próbowali zgłębić 
naturę tego zjawiska. Początki były skromne. Z czasem warsztaty zostały prze-
prowadzone nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Stanach Zjednoczonych 
oraz w Danii na coraz to większej grupie badawczej. Uczestnicy rekrutowali się  
z nauczycieli dorosłych, nauczycieli dzieci, nauczycieli akademickich, studentów, 
uczniów szkół podstawowych i średnich, kobiet i mężczyzn. Praktycznie więk-
szość wywodziła się z klasy średniej. Łącznie w warsztatach udział wzięło ok. 200 
osób. Przedstawiony przez Jarvisa poniższy model jest efektem jego wieloletnich 
badań nad procesami uczenia się, które zapoczątkowane zostały wspomniany-
mi warsztatami. Na przestrzeni lat, model ten uległ nieznacznym modyfikacjom  
i poddany został serii wieloletnich testów (Merriam, Caffarella 1999). 

Rys. 1. Model procesów uczenia się

Źródło: Jarvis, 2001, s. 13.



Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa 111

Zewnętrzna przerywana linia oznacza, że wynik uczenia się zawsze zostaje 
inkorporowany w biografię jednostki. Strzałki wskazujące na coś, co leży poza 
schematem, symbolizują możliwość rozpoczęcia kolejnego cyklu uczenia się.  
W ten sposób wyrażony jest temporalny charakter diagramu. To, na co należy 
zwrócić szczególną uwagę w tym modelu, to wielość trajektorii uczenia się. Wy-
rażają one zróżnicowane formy tego zjawiska. W centrum rozważań o istocie 
uczenia się Jarvis stawia jednostkę, osobę uczącą się, która znajduje się w ja-
kiejś konkretnej sytuacji społecznej. Głównym regulatorem uczenia się jest do-
świadczenie. Uczenie się wiązane jest bezpośrednio z osobą. To osoba jest naj-
ważniejsza, a nie rezultat uczenia się. Zatem istotą tego procesu jest zmieniająca 
się biografia jednostki.  Przedstawiony schemat nie jest prostą egzemplifikacją 
wszystkich form uczenia się, bowiem, jak przekonuje Jarvis, jest to niemożli-
we. Trajektorie są jedynie uproszczoną ilustracją tego złożonego procesu. Model 
ten posiada także inne ograniczenia. Nie wskazuje on na zmiany, jakie zachodzą  
w mózgu jednostki pod wpływem doświadczenia. Następuje koncentracja na po-
jedynczym epizodzie uczenia się, podczas gdy w rzeczywistości procesów tych,  
z danego doświadczenia, może być znacznie więcej i mogą one przebiegać symul-
tanicznie oraz wchodzić ze sobą w korelacje. 

Pomocną w prezentacji modelu jest poniższa typologia jałowych i owocnych 
trajektorii uczenia się.

Rys. 2. Typologia jałowych i owocnych trajektorii uczenia się
_________________________________________________________________________________________________________

   Rodzaje reakcji na doświadczenie  Rodzaje uczenia się/nie-uczenia się
_______________________________________________________________________________
   Jałowa trajektoria uczenia się          Przypuszczenie  
   (Non-learning)                                      (Presumption)                                                                                                
                                                     Brak namysłu 
                                                     (Non-consideration)
                                                    Odrzucenie 
                                                                (Rejection)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Owocna trajektoria uczenia się         Przedświadome uczenie się 
   Uczenie bezrefleksyjne                         (Preconscious learning)
   (Non-reflective learning)                                  Umiejętność uczenia się 
                                                               (Skill learning)
                                                               Zapamiętywanie 
                                                               (Memorization)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Owocna trajektoria uczenia się            Kontemplacja 
   Uczenie się refleksyjne                         (Contemplation)
   (Reflective learning)                                        Refleksyjne umiejętności uczenia się 
                                                              (Reflective skill learning)
                                                          Uczenie się eksperymentalne
                                                                                (Experimental learning)
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Źródło: Jarvis, 2001, s. 15. 
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Według Jarvisa człowiek nie zawsze uczy się ze swoich doświadczeń. Najlepiej 
widać to na przykładzie trzech rodzajów uczenia się: przypuszczenia, braku namy-
słu i odrzucenia. Malewski (2010) nazywa je jałowymi trajektoriami uczenia się. 

Przypuszczenie – (trajektoria: 1-4) 

Przypuszczać oznacza tyle, co domyślać się, odnosić wrażenie, snuć domysły 
na podstawie jakichś danych, mniemać, uważać, nie mieć pewności (Szymczak 
1979). Jest to najbardziej typowa aktywność umysłowa człowieka w ciągu dnia. 
Jednostka na bazie wcześniejszych doświadczeń dokładnie wie, jak poradzić so-
bie w konkretnych sytuacjach. Przeświadczenie o tym bierze z prostych przy-
puszczeń, że do rozwiązania danego problemu można z powodzeniem zastosować 
podobną lub taką samą strategię, jaką jednostka wypróbowała w przeszłości. In-
nymi słowy jest to działanie przez analogię. Taki sposób postępowania opiera się 
na założeniu o względnej stałości rzeczywistości. Innymi słowy świat nie może 
diametralnie się zmienić w ciągu bardzo krótkiego czasu. Jeśli zatem strategia 
jakiegoś działania przynosiła pożądane efekty w przeszłości, to istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że będzie je także przynosić w przyszłości. Taki sposób 
funkcjonowania jest niemal automatyczny, rutynowy. Nie trzeba tutaj dokonywać 
żadnego namysłu nad rzeczywistością. Zresztą trudno sobie wyobrazić sytuację 
społeczną, w której każde słowo, każdy gest, każde zachowanie musiałoby zostać 
uprzednio poddane namysłowi. 

Brak namysłu (trajektoria: 1-2-4 lub 1-4 lub 1-3-8-10)

Namysł oznacza zastanawianie się nad czymś, rozważanie czegoś, namyślanie 
się (Szymczak 1979). Natomiast brak oznacza nieobecność, nieistnienie. Zatem brak 
namysłu to nieobecność rozważań na dany temat. Zadaniem Jarvisa istnieją dwie 
jego formy. Pierwsza polega na omijaniu problemu, natomiast druga jest wyrazem 
niezgodności pomiędzy biografią jednostki a tym, czego aktualnie ona doświad-
cza. Działanie na zasadzie przypuszczeń opiera się właśnie na takiej zgodności.  
W sytuacji dysonansu poznawczego człowiek zdaje sobie sprawę z istniejącego po-
tencjału sytuacji, która daje mu możliwość nauczenia się czegoś. Jednak nie zawsze 
jednostka chce wykorzystać taką szansę. Po pierwsze może nie chcieć zaprzątać 
sobie głowy takimi sprawami bądź być przerażona tym, co mogłaby odkryć. 

Odrzucenie (trajektoria: 1-4 lub 1-3-8-10)

Czasami zdarza się tak, że osoba odrzuca możliwość uczenia się z własnych 
doświadczeń. Dysonans poznawczy nie zmusza jej do podjęcia jakiś kroków  
w celu jego redukcji. Odrzuca się wtedy możliwość uczenia się. Postawa, jaką często 
można tu zaobserwować to uporczywe trwanie przy własnym zdaniu, mającym dla 
jednostki charakter niepodważalny. Każdy inny pogląd na rzeczywistość jest jego 
uzurpacją. Nikt inny nie będzie jednostce mówić, jak jest i jak należy postępować.   
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Można powiedzieć, że tylko przypuszczenie istotnie różni się od pozostałych 
typów jałowych trajektorii. Jest to jedyny rodzaj uczenia się, w którym nie docho-
dzi do dysjunkcji między biografią jednostki, a tym, czego aktualnie doświadcza. 
Taki rodzaj uczenia się nie prowadzi do żadnych zmian w człowieku. Zupełnie 
inaczej jest w dwóch pozostałych przypadkach, gdzie istnieje możliwość zmian. 
Jednakże należy podkreślić, że są to zmiany o charakterze indywidualnym. Nie 
mają one wpływu na sytuację społeczną, w jakiej znajduje się jednostka.

Kolejne rodzaje uczenia się można podzielić na uczenie się bezrefleksyjne 
i uczenie się refleksyjne. Oba typy Malewski (2010) nazywa owocnymi trajek-
toriami uczenia się. Do pierwszej grupy Jarvis zaliczył przedświadome uczenie 
się, umiejętność uczenia się oraz zapamiętywanie. Te trzy rodzaje  niesłusznie 
uważane są za właściwe uczenie się. To, co można uzyskać za ich pośrednictwem 
to umiejętność sprawnego odtwarzania sytuacji społecznych, w jakiej znajduje 
się jednostka. Zupełnie inaczej jest z uczeniem refleksyjnym, które nie jest prostą 
reprodukcją kultury i sytuacji społecznej, w jakiej człowiekowi przyszło uczestni-
czyć. Do tej grupy zaliczona została kontemplacja, refleksyjna umiejętność ucze-
nia się oraz uczenie się eksperymentalne. 

Przedświadome uczenie się (trajektoria: 1-3-7-4)

W słowniku psychologicznym (Reber, Reber 2008) przedświadomość (pre-
conscious) to termin z dziedziny psychoanalizy, odnoszący się do wiedzy, emocji, 
obrazów itd., które chwilowo nie występują w świadomości, ale jest do nich ła-
twy dostęp. Obecnie pojęcie przedświadomości i podświadomości (subconscious) 
traktuje się jako terminy synonimiczne. Podświadomość jest poziomem psychicz-
nym, przez który materiał psychiczny przechodzi w drodze do pełnej świadomo-
ści; należy zwrócić uwagę, że większość purystów unika tego terminu jako zbyt 
popularnego i nieprecyzyjnego, posługując się raczej terminem przedświadomy 
(tamże). W podręczniku psychologii pod red. Strelaua (2007 s. 566) termin przed-
świadomość (subconscious) definiowany jest jako informacja przechowywana  
w pamięci i możliwa do wydobycia z niej; odpowiednik współczesnego określenia; 
magazyn pamięci długotrwałej. P. Jarvis wskazuje, że przedświadome uczenie się 
czasami nazywane jest także incydentalnym, chociaż znacząco się od siebie róż-
nią. Uczenie się incydentalne może być świadome, podczas gdy opisywany rodzaj 
uczenia znajduje się na skraju świadomości. Jednostka monitoruje i zapamiętuje 
swoje działanie, aczkolwiek dzieje się to przy niewielkim udziale świadomości. 
Stąd też człowiek uczy się czegoś, ale wiedza o tym pozostaje przed nim zakryta. 
Świadomość jest niejako biernym widzem oglądającym rozgrywający się spektakl.

Umiejętność uczenia się (trajektoria: 1-3-5 – może 9-7-4 lub 10)

Umiejętność uczenia się zdobywana jest poprzez praktykowanie określonych 
sytuacji społecznych. Zdaniem Jarvisa może być związana z treningiem lub przy-
gotowaniem osób do wykonywania prac wymagających uzdolnień manualnych. 
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Są to zazwyczaj wyćwiczone zdolności, które nie wymagają większego (reflek-
syjnego) zaangażowania jednostki w wykonywaną pracę. 

Zapamiętywanie (trajektoria: 1-3-7-może 9-7-4 lub 10)

Jest to najbardziej znana forma uczenia się. Z nią też najczęściej wiązany 
jest, zresztą niesłusznie, sukces edukacyjny. Jest to bodaj najczęściej uczęszcza-
na trajektoria uczenia się. Prowadzi to do sytuacji jej przeceniania, szczególnie  
w edukacji dorosłych, gdzie uczniowie starają się zapamiętać wszystko tak, jak to 
zostało powiedziane na wykładzie. Miarą sukcesu jest wierna reprodukcja treści 
podczas egzaminu. 

Kontemplacja (trajektoria: 1-3-8 –może 9-8 pętla poznawcza, która 
oznacza możliwość powtórzenia cyklu tyle razy,  

ile jest to konieczne – 7-10)

Kontemplacja oznacza pogrążenie się w myślach, rozmyślanie, przyglądanie 
się czemuś w skupieniu (Szymczak 1979). Odnosi się do aspektu poznawania 
rzeczywistości poprzez intelekt. Występuje tu proces rozumowania podobny do 
tego, jakim charakteryzuje się myślenie filozoficzne. Jest to stąpanie po szczytach 
abstrakcji. Jednostka poddaje analizie własne doświadczenie, jednocześnie pró-
bując wyciągnąć wnioski  z prowadzonego namysłu.  

Refleksyjna umiejętność uczenia się (trajektoria: 1-3-5-9 pętla  
poznawcza, która oznacza możliwość powtórzenia cyklu tyle razy,  

ile jest to konieczne 6-9-7-10)

Polega na tworzeniu nowych umiejętności, które można z powodzeniem za-
adaptować do rozwiązania aktualnych problemów. Większość umiejętności, jakie 
posiada człowiek nabyte zostały w sposób bezrefleksyjny. Wykonuje je automa-
tycznie, rutynowo. Natomiast te są bardziej skomplikowanym procesem, który 
trzeba na nowo wymyślać tak, aby znaleźć adekwatny sposób rozwiązania danej 
sytuacji. Tutaj człowiek nie tylko uczy się nowej umiejętności, ale także uczy się, 
jak przełożyć idee na praktykę. 

Uczenie się eksperymentalne (trajektoria: 1-3-8-9-6 pętla poznawcza, 
która oznacza możliwość powtórzenia cyklu tyle razy,  

ile jest to konieczne 8-9-7-10)

W uczeniu się eksperymentalnym jednostka testuje teorię w praktyce, a wy-
nik tego działania staje się nową formą wiedzy na temat rzeczywistości społecz-
nej. Taki sposób uczenia się wskazuje na ciągłe poszukiwania jak najlepszych 
praktycznych rozwiązań w życiu.  



Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa 115

Drugie ujęcie teorii uczenia się według Petera Jarvisa 

Rozważania Jarvisa nad fenomenem uczenia się ujawniły wiele niedoskona-
łości dotychczasowych teorii uczenia się. Przede wszystkimi ostrze krytyki wy-
mierzone zostało przeciwko tym podejściom, które zbytnio upraszczały to złożone 
doświadczenie, jakim jest uczenie się. Szczególnej krytyce poddana została teoria 
autorstwa Davida Kolba. Jarvis dokonał także krytyki własnej teorii. Zarzucał jej 
to, że nie obejmuje swoim zasięgiem całej złożoności procesu uczenia się, że nie 
opisuje człowieka w świecie, ale raczej jego relacje ze światem, że nie odnosi się 
do emocji oraz to, że model ten  opisuje jedynie pojedynczy epizod uczenia się. 
Jarvis zwrócił uwagę, że potrzebne jest nieco inne spojrzenie na omawiany pro-
ces, który przezwyciężyłby wszystkie opisane tu niedostatki. Zdał sobie sprawę, 
że jałowe trajektorie także mogą zmieniać człowieka, że należy zwrócić większą 
uwagę na uczenie się przez emocje, które do tej pory nie odgrywały w jego teorii 
tak znaczącej roli oraz to, że niewyeksponowana została należycie różnica między 
kognitywnymi a praktycznymi sposobami uczenia się. 

Potrzeba stworzenia jednej ogólnej teorii uczenia się mającej multidycy-
plinarny charakter doprowadziła Jarvisa do zmiany ujęcia istoty tego zjawiska. 
Początkowo rozumiał on uczenie się jako transformację doświadczenia w wie-
dzę, umiejętności i postawy (Jarvis 1987, s. 32). Obecnie definiuje on to zjawisko 
jako zespół procesów zachodzących przez całe życie, dzięki którym osoba – ciało 
(aspekt genetyczny, fizyczny i biologiczny) i umysł (wiedza, umiejętności, postawy, 
wartości, emocje, wierzenia i sensy) – doświadcza społecznych sytuacji, postrze-
ga treści, które przekształca kognitywnie, emocjonalnie lub praktycznie (bądź też 
jako kombinacja tych trzech czynników) i integruje je w obrębie własnej biogra-
fii czego rezultatem jest zmieniona (bądź bardziej doświadczona) osoba (Jarvis 
2009a, s. 25, Jarvis, 2009b s. 25, 2006  s. 13).

Zdaniem Jarvisa proces uczenia się rozciągnięty jest na całe życie człowie-
ka i zaczyna się już w okresie prenatalnym od przedświadomego uczenia się  
z doświadczeń, a kończy wraz ze śmiercią, kiedy człowiek traci świadomość. Dla 
zrozumienia procesu uczenia się ważne jest podkreślenie faktu, że człowiek jest 
istotą społeczną. Osoba to ciało i umysł. Doświadczanie świata jest wynikiem 
fizycznych doznań jednostki, które zachodzi na styku doświadczającej osoby  
i jawiącego się świata. Z początku doznania płynące z otoczenia nie mają dla 
jednostki żadnego znaczenia. Tutaj upatrywać należy początków procesów ucze-
nia się. Doświadczenie zaczyna się dysjunkcją pomiędzy biografią jednostki  
a percypowaną rzeczywistością. Doświadczenie to w istocie doznania, jakie 
otrzymuje z otoczenia nasze ciało (dźwięki, zapachy, obrazy itp.). Dalej doko-
nywane są przekształcenia tych doznań na język zrozumiały wpierw przez mózg,  
a potem przez umysł jednostki. W ten sposób człowiek uczy się nadawać znacze-
nie płynącym do niego doznaniom. Jest to pierwszy etap tego procesu. Jednakże 
jednostka nie potrafi sama nadać znaczenia otaczającej rzeczywistości. Potrzebuje 
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do tego społeczeństwa, które wyposaża człowieka w pojęcia i ich znaczenia. Za-
tem niemal wszystkie znaczenia, jakie nadawane są otaczającej rzeczywistości są 
jedynie odbiciem obrazu społeczeństwa, w jakim przyszło jednostce żyć. Proces 
ten przedstawia poniższy diagram.

Rys. 3. Proces uczenia się z doświadczeń pierwotnych

Źródło: Jarvis, 2006, s. 20.

Osoby dorosłe na co dzień doświadczają takich sytuacji, które przyjmują za 
oczywiste (pewnik) (1). U podstaw takiej postawy leży założenie, że percypowa-
ny przez jednostkę świat nie zmienia się znacząco z doświadczenia na doświad-
czenie. Na przestrzeni życia człowiek rozwija w sobie umiejętność kategoryzo-
wania i klasyfikowania doświadczeń, która pozwalają mu przyjmować świat jako 
oczywisty i naturalny. Stwierdzenia tego nie stosuje się do dzieci, które często do-
świadczają czegoś, co jest im nieznane i zmuszone są do poszukiwania znaczeń, 
co objawia się częstym zadawaniem pytań typu a dlaczego? Znajdują się one  
w permanentnej dysjunkcji (2). Z czasem rozwijają w sobie rozumienie otacza-
jącej rzeczywistości, która staje się dla nich oczywista (1). Bez względu na wiek  
i doświadczenie życie stawia jednostkę przed nowymi wyzwaniami i sytuacjami, 
w których znajduje się ona po raz pierwszy. W tym przypadku zarówno dzieci, 
jak i osoby dorosłe zmuszone są dokonać przekształceń płynących z otoczenia 
doznań na język naszego mózgu i umysłu i nadać im znaczenie. Proces nadawania 
znaczeń powziętych z kultury i ich internalizację Jarvis nazywa uczeniem się. 

Tradycyjne ujęcie andragogiki wskazuje, że dorośli uczą się inaczej niż dzie-
ci. Jednakże istota uczenia się w nowych, nieznanych sytuacjach jest taka sama 
zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jest to tak zwane uczenie się z doświad-
czeń pierwotnych, w których zachodzi dysjunkcja między biografią jednostki  
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a doświadczanym przez nią światem (2). Opisywany dysonans umiejscawia czło-
wieka w centrum jego świadomości, ponieważ doświadcza on czegoś, czego nie 
może przyjąć za oczywiste. Istnieje wiele sposobów nadawania znaczeń doświad-
czeniom. Może się to odbywać w sposób formalny, pozaformalny lub nieformal-
ny. Dalej następuje rozwiązanie dysonansu (3). Czasami jednak zdarza się tak, że 
człowiek nie potrafi nadać pierwotnym doświadczeniom znaczenia. Na przykład 
wtedy, gdy doświadcza piękna, zachwytu czy podziwu. Lokowane są tutaj prze-
życia natury religijnej. Każda odpowiedź (prawdziwa bądź błędna) prowadzi do 
rozwiązania dysjunkcji. Należy jednak pamiętać, że każda odpowiedź powstaje 
w kontekście społecznym, dlatego też jest ona społecznie skonstruowana. Zatem 
granicą poznania jest kultura, w ramach której poszukiwane są odpowiedzi. Ko-
lejny etap odnosi się do wypróbowania rozwiązań w praktyce (4). Im częściej są 
one testowane, tym lepiej zapadają w pamięć. Jeśli znaczenia nadane doświadcze-
niom są społecznie akceptowane, zostają one zapamiętane i jednostka znajduje 
się w sytuacji, w której rzeczywistość jawi się jej jako oczywista (5). Usunięcie 
dysjunkcji prowadzi do tego, że człowiek zaczyna posługiwać się znaczeniami. 
Oznacza to tyle, że doznania jakiegoś fenomenu nie znajdują się już w centrum 
świadomości jednostki. Istnieją, ale odgrywają marginalne znaczenie. Najważ-
niejsze dla zrozumienia otaczającej rzeczywistości mają od tej pory znaczenia, 
jakie nadane zostały w procesie uczenia się. Pod tym względem można mówić, że 
człowiek jest nośnikiem społecznych znaczeń, które internalizowane są w proce-
sie uczenia się trwającym od momentu narodzin aż do śmierci. 

Oprócz uczenia się z doświadczeń pierwotnych można uczyć się także z do-
świadczeń wtórnych. Tutaj wiedza o znaczeniach przekazywana jest przez innych 
np. nauczyciela, mentora, trenera itp. W tym przypadku można mówić o zna-
czących różnicach pomiędzy uczeniem się dzieci a osób dorosłych. W prakty-
ce nie da się oddzielić uczenia się z doświadczeń pierwotnych od uczenia się 
z doświadczeń wtórnych, jednakże przy nauce odbywającej się z udziałem na-
uczyciela jednostka w znacznie mniejszym stopniu skoncentrowana jest na do-
świadczeniach pierwotnych (pochodzących ze zmysłów). Uczący skupia się na 
znaczeniach nadanych przez kulturę przekazywanych między innymi w szkole, 
dziełach literackich, telewizji czy Internecie. Najważniejszą rolę w uczeniu się 
zaczynają odgrywać procesy poznawcze (uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, ję-
zyk). Doświadczenia pierwotne mają jedynie rolę pomocniczą. Proces ten przed-
stawia poniższy diagram. 

Osoba żyje w świecie społecznym (1). To, czego się jednostka uczy, pochodzi 
z doświadczenia społecznego (social experience). W momencie, kiedy wybra-
ny aspekt otaczającej rzeczywistości staje się dla osoby niezrozumiały docho-
dzi do dysjunkcji, czego wynikiem jest społecznie konstruowane doświadczenie 
(2). Osoba może poradzić sobie z istniejącym dysonansem na kilka sposobów. Po 
pierwsze doświadczenie to może zostać odrzucone. Po drugie można przeprowa-
dzić nad nim namył. Po trzecie odpowiedzią mogą też być emocje lub podjęcie 
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jakiegoś konkretnego działania (3-5). Zwroty wektorów zwrócone są w przeciw-
nych kierunkach, co oznacza, że osoba w każdym momencie uczenia się otrzymuje 
informację zwrotną. Należy zwrócić uwagę, że jednostka uczy się z doświadcze-
nia wtórnego. Są to zinterpretowane przez innych doświadczenia, które przeka-
zywane są jednostce. Najczęściej odbywa się to w ramach procesu edukacyjnego. 
W rezultacie podjętych działań człowiek zostaje odmieniony (6). Zatem w każ-
dą następną sytuację społeczną jednostka wchodzi odmieniona. Proces uczenia 
się oprócz transformacji osoby zawiera w sobie także zmianę percepcji doznań 
płynących do jednostki z otoczenia oraz zmianę rozumienia przez nią sytuacji 
społecznych, które jawią się od tej pory jako inne. Zatem transformacja obejmuje 
swoim zasięgiem osobę, jej doznania oraz sytuacje społeczne. Powyższy diagram 
może być zrozumiały jedynie w odniesieniu do diagramu, w którym przedstawio-
ny został proces uczenia się z doświadczeń pierwotnych. Oba wskazują na zło-
żony przebieg doświadczeń pierwotnych i wtórnych, w których dominującą rolę 
raz odgrywają procesy poznawcze, a raz doznania zmysłowe. Oba wydarzają się  
w tym samym czasie, jednakże z różnym natężeniem. 

Rys. 4. Proces uczenia się z doświadczeń wtórnych

Źródło: Jarvis, 2006, s. 23.
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W pierwszej wersji swojej teorii Jarvis wskazywał, że istnieją jałowe trajek-
torie uczenia się, w rezultacie których jednostka nie zmienia się. Korekta, jaką ten 
badacz poczynił odnosi się przede wszystkim do zmian w osobie, które zawsze 
zachodzą pod wpływem uczenia się. Zmiany te można zdiagnozować przynaj-
mniej w trzech płaszczyznach: zmian w jaźni, zmian odnoszących się do wiedzy, 
wartości, wierzeń, emocji, postaw, umiejętności oraz zmian, które czynią uczące-
go się osobą bardziej inteligentną. W pierwszym przypadku mowa jest o uczeniu 
incydentalnym, inaczej latentnym, ukrytym, który jest bezpośrednią konsekwen-
cją tego, że człowiek żyje i posiada świadomość otaczającego świata. Uczenie się  
w dużej mierze ma tutaj charakter przedświadomy. Jednostka nie jest do koń-
ca świadoma rozgrywających się wydarzeń. W drugim przypadku chodzi o takie 
uczenie, gdzie w zaplanowany sposób przekazywana jest wiedza, umiejętności  
i kompetencje. Proces ten zawsze zachodzi przy współudziale uczenia się incy-
dentalnego. Trzeci rodzaj zmian odnosi się przede wszystkim do inteligencji skry-
stalizowanej.

Uczenie się zawsze prowadzi do zmian w osobie uczącego się. Proces tych 
zmian nie przebiega w odosobnieniu, ale wydarza się w kontekście społecznym, 
w którym inni także doświadczają podobnych zmian. Implikuje to, że relacje in-
terpersonalne między ludźmi mają charakter zdecydowanie dynamiczny. Sytuacja 
ta potencjalnie prowadzi do permanentnych interpersonalnych dysjunkcji. Doda-
jąc do tego charakter nieustannie zmieniającego się świata, który przez Bauma-
na określony został płynną nowoczesnością, człowiek doświadcza dysonansów, 
które zmuszają go do ciągłego uczenia się przynoszącego wyjaśnienie i zrozu-
mienie otaczającej rzeczywistości. Zatem całożyciowe uczenie się jest społeczną 
koniecznością. 

Opisywane wszechobecne zjawisko zmienności zmusza do odpowiedzi na 
pytanie o kwestie ciągłości i kontynuacji, które nierozerwalnie związane jest  
z pojęciem tożsamości i osobowości. Dopóki czas nie zostanie zatrzymany, każde 
wydarzenie jest nowe. Rzeczywistość ma charakter płynny. Jednakże to, co się 
gwałtownie zmienia, to nie istota społeczeństwa, ale jego forma. Tożsamość jed-
nostki bezpośrednio związana jest z pamięcią doświadczeń. Dlatego też nieustan-
nie zmieniający się człowiek ma odczucie ciągłości zdarzeń.  

Jarvis początkowo wyodrębnił dziewięć typów (trajektorii) uczenia się, które 
zostały już opisane. W późniejszych jego pracach da się zauważyć znaczące zmia-
ny, jakie poczynił w typologii uczenia się. Proces ten zaczyna się od doświadcze-
nia. Zjawisko to zachodzi na styku jaźni ze światem zewnętrznym. Człowiek po-
wiązany jest ze światem na kilka sposobów, które wyrażają poniższe zależności:
– harmonia,
– dysjunkcja – jednostka ze spokojem przyjmuje dysjunkcję, 
– dysjunkcja – jednostka odczuwa presję płynącą z otoczenia,
– dysjunkcja – jednostka pragnie zmienić swój świat. 
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Każda z tych zależności prowadzi do różnych typów uczenia się. Harmo-
nia to stan, w którym nie zachodzi proces świadomego uczenia się (non-learning  
situation). Ponieważ pomiędzy biografią jednostki a tym, czego aktualnie doświad-
cza, nie ma dysjunkcji, nie można mówić o świadomym uczeniu się, choć wciąż 
istnieje możliwość uczenia się incydentalnego. W sytuacji harmonii najczęściej po-
jawia się przypuszczenie i przedświadome uczenie się. Kiedy powstaje dysjunkcja  
i jednostka odczuwa presję płynącą z otoczenia do wywołania zmian, odpowiedzią 
może być odrzucenie i brak namysłu. W obu przypadkach nie zachodzi świadome 
uczenie się, jednakże i tutaj może pojawić się uczenie incydentalne. W dysjunkcji, 
w której jednostka odczuwa presję płynącą od otoczenia może dojść do uczenia 
się bezrefleksyjnego oraz uczenia się refleksyjnego. Dzieje się tak, kiedy jednost-
ka doświadcza dysjunkcji jako konsekwencji własnej wiedzy, wierzeń, wartości.  
W ten sposób osoba odczuwa pragnienie zmian. Tutaj może pojawić się uczenie 
się refleksyjne, a także kontemplacja. 

Podsumowanie 

Zaprezentowana w artykule teoria uczenia się egzystencjalnego autorstwa 
Petera Jarvisa na przestrzeniu lat uległa kilku istotnym zmianom. Proces uczenia 
się osadzony jest w sytuacji społecznej. W przeciwieństwie do innych teorii ucze-
nia się nie skupia się tylko na jednym wybranym aspekcie rzeczywistości. Dąży 
do pełnego opisu fenomenu uczenia się, tym samym można zaryzykować stwier-
dzenie, że posiada cechy ogólnej teorii zawierającej w sobie wszystkie szczegól-
ne przypadki uczenia się. Najlepiej uwidacznia się to w zmianie zainteresowań 
Jarvisa. O ile pierwsze jego prace odnosiły się do zgłębienia zagadnienia uczenia 
się dorosłych (zob. Adult learning in the social context 1987), o tyle ostatnie pra-
ce koncentrują się na zrozumieniu procesu uczenia się człowieka (zob. Human  
learning an holistic approach 2005). Teoria Jarvisa jest jedną z najbardziej szcze-
gółowych, a tym samym i obszernych oraz wyczerpujących opisów teorii uczenia 
się, jakie moim zdaniem można spotkać na gruncie andragogiki.
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Theory of existential learning by Peter Jarvis

Key words: theory of learning, Peter Jarvis, reconstruction of theory. 

Summary: The article attempts to reconstruct the theory of existential learning 
by Peter Jarvis. The first part of the paper presents the general information on the 
need to theorise the research field of andragogy as well as on the applied research 
methodology. The second part presents two approaches to the theory of existential 
learning and the conclusions.
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