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SPOJRZENIE  NA  ANDRAGOGIKĘ  I  FILOZOFIĘ 
ANDRAGOGIKI:  ZARYS  MIĘDZYNARODOWY2 

(część I) 

Słowa kluczowe: historia i filozofia andragogiki. 
 

Streszczenie: Niniejsza praca o historii i filozofii andragogiki ograniczona jest 
w dużej mierze [aczkolwiek z paroma wyjątkami] do chronologicznego przedsta-
wienia historii i towarzyszącej andragogice filozofii, zgodnie z czasem publikacji 
dokumentów i opisów wydarzeń w angielskiej wersji językowej. Jednak niektóre 
z prac przedstawiają aspekty wydarzeń i idei, które dotyczą lat i konkretnych kon-
tekstów, wcześniejszych niż te, w których się ukazały. Nie będzie to w związku 
z tym dokładna historia wydarzeń i filozofii w formie chronologicznej. Pokazany 
zostanie ogólny zarys zgodnie z latami ukazania się artykułów, książek, komenta-
rzy i wszelkich innych dostępnych publikacji. 

Początki andragogiki 1833–1927 

O ile wiadomo termin „andragogika” pojawił się po raz pierwszy w pracy 
Aleksandra Kappa (1833), niemieckiego nauczyciela szkoły średniej. W książce 

                                                      
1 John A. Henschke, Ed. D., studiował z Malcolmem S. Knowlesem na Uniwersytecie Bostoń-

skim (BU).  Napisał tam pracę doktorską o wkładzie Malcolma w teorię i praktykę edukacji do-
rosłych do roku 1972.  John A. Henschke niedawno przeszedł na emeryturę po 39 latach pracy 
w Uniwersytecie Missouri – w charakterze profesora edukacji dorosłych w Katedrze Pedagogiki 
w Saint Louis i jako specjalista ds. edukacji ustawicznej w regionie wschodnio-centralnym Uni-
wersytetu Missouri.  Należy teraz do kadry programu doktorskiego i badań podyplomowych na 
Uniwersytecie Lindenwood, St. Charles, MO 63301; e-mail: JHenschke@lindenwood.edu; tele-
fon:  636-949-4590 [praca];  telefon:  314-651-9897 [telefon komórkowy].  Strona o andrago-
gice:  http://www.umsl.edu/~henschke 

2   Niniejszy tekst stanowi fragment całego artykułu, który ze względu na jego objętość podzielony 
został przez redakcję „Edukacji Dorosłych” na dwie części. Druga część artykułu opublikowa-
na zostanie w kolejnym numerze czasopisma.  
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„Platon’s Erziehungslehre” („Idee edukacyjne Platona”) opisuje on potrzebę 
uczenia się przez całe życie. Rozpoczyna od rozważań na temat dzieciństwa, 
jednak na stronach 241–300 kieruje swoją uwagę ku dorosłym – Andragogy or 

Education in the man’s age (Andragogika, czyli edukacja w okresie dorosłości) 
[replikę można zobaczyć na http://www.andragogy.net]. Kapp twierdzi, że edu-
kacja, refleksja nad własną osobą i praca nad charakterem to najważniejsze war-
tości w życiu człowieka. Następnie przygląda się edukacji lekarzy, żołnierzy, 
nauczycieli, mówców, władców i mężczyzny w charakterze głowy rodziny. Zna-
leźć można tu powtarzające się w historii andragogiki wzorce: umieszczenie 
i połączenie kształcenia wewnętrznej, subiektywnej osobowości („charakteru”); 
zewnętrznych, obiektywnych kompetencji (omówionych później pod pozycją 
„edukacja kontra trening”) oraz fakt, że uczenie się odbywa się nie tylko na 
skutek działań nauczycieli, ale również poprzez autorefleksję i doświadczenia 
życiowe. Sprawiają one, że andragogika jest czymś więcej niż tylko „naucza-
niem dorosłych”. Termin „andragogika” przez wiele dziesięcioleci nie funkcjo-
nował, być może ze względu na to, że nauczanie dorosłych odbywało się, ale nie 
pod konkretną nazwą. Mimo wszystko w latach dwudziestych XX wieku Niem-
cy stały się miejscem budowania teorii i inny obywatel tego kraju przywrócił ten 
termin do użytku. Rosenstock-Huessy (1925) uznał andragogikę za jedyny spo-
sób na regenerację kraju i społeczeństwa niemieckiego, przygnębionego i zepsu-
tego po 1918 r. i I wojnie światowej. Sugerował, że wszelka nauka dorosłych 
(andragogika), jeśli ma w jakikolwiek oryginalny sposób kształtować człowieka, 
powinna zaczynać się od cierpienia spowodowanego przez wojnę. Myślenie 
przez pryzmat historii to podstawowy element andragogiki, ponieważ przeszłe 
wydarzenia powinny być analizowane pod kątem potencjalnej nauki w celu 
uniknięcia powtarzania dawnych błędów.  

W ten sposób dochodzi do unifikacji przeszłości z teraźniejszością i przy-
szłością – to, co było, łączy się z dzisiejszą wiedzą oraz działaniami i popycha 
nas w stronę przyszłości. W andragogice teoria staje się czynem, w odpowie-
dzialnym słowie, w tyglu konieczności. Jednak te praktyczne czyny stają się 
teorią. Andragogika to nie tylko „lepsza” metoda edukacji, to konieczność. Pod-
czas gdy Rosenstock-Huessy pisał przytoczone wcześniej słowa, Lindeman 
(1926a) przyjechał z USA do Niemiec i poznał Ruch Edukacji Robotników 
[Workers Education Movement]. Jako pierwszy przeniósł tę ideę na ziemię ame-
rykańską. Co prawda jasno określił andragogikę jako metodę nauczania doro-
słych, ale termin ten nie przyjmował się przez wiele lat. Lindeman zaprezento-
wał interesujący pogląd na temat terminu „andragogika” – przy jego pierwszym 
użyciu stwierdził (1926a), że podstawową metodą nauczania dorosłych jest dys-
kusja, czyli inaczej niż w przypadku dzieci. Ponadto w znanej książce „Znacze-
nie edukacji dorosłych” (1926b) [„The Meaning of Adult Education”] nie wyko-
rzystał ani razu terminu „andragogika”, ale umieścił rozdział o nazwie „W kwe-
stii metody”. W nim dokładnie badał, opisał i tłumaczył metodę dyskusji. Moż-
na więc bez ryzyka stwierdzić, że to on położył podwaliny pod rozwój andrago-
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giki w USA jako głównej metody nauczania dorosłych. Do tego Anderson 
i Lindeman (1927) na nowo wprowadzili samą koncepcję, ponieważ była ona 
czymś nowym w Ameryce. Termin ten pojawiał się w druku tylko parę razy 
w pierwszych 100 latach istnienia andragogiki. Jego użycie uległo znacznej 
zmianie w przeciągu następnych osiemdziesięciu lat, co prowadzi nas do poniż-
szego rozdziału. 

Ponowne pojawienie się andragogiki w Ameryce i kształtowanie się 
jej podstaw 1964–1970 

Przed ponownym użyciem andragogiki w literaturze upłynęło wiele czasu. 
Tym razem zrobił to  Simpson (1964) w Wielkiej Brytanii. Zaproponował, aby 
stanowiła ona nazwę dla prób ustalenia zbioru wiedzy dotyczącej szkolenia osób 
zajmujących się edukacją dorosłych. Zaproponował podział na główne obszary, 
takie jak w istniejących pracach na temat edukacji dzieci. Cztery najważniejsze 
to: podstawy edukacji dorosłych, badania dotyczące ludzi dorosłych, psycholo-
gia edukacji dorosłych i ogólne metody andragogiczne w nauczaniu dorosłych. 
Wezwał również wszystkie osoby związane z edukacją dorosłych do stosowania 
takiej właśnie podstawy badań. 

Knowles (1968a) zaprezentował pierwsze wcielenie swojej koncepcji an-
dragogiki [nowe określenie i podejście] jako znaczący przełom w edukacji doro-
słych. Stanowiło o nim wyróżnienie odmiennego sposobu uczenia się dzieci 
i dorosłych. Do przełomu doszło po zapoznaniu Knowlesa z terminem andrago-
giki przez jugosłowiańskiego nauczyciela dorosłych, a następnie do dołączenia 
przez Knowlesa własnej filozofii i znaczenia. 

Knowles (1968b) krótko po opublikowaniu pierwszego artykułu o andrago-
gice wprowadzał ją w treningach przywództwa w Girl Scouts (harcerkach). Po-
dejście, choć nowe, spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. 

Knowles (1969) stosował andragogikę również podczas swoich zajęć ze 
studentami studiów  magisterskich na Uniwersytecie Bostońskim. Do wprowa-
dzania andragogiki stosował grupowe samokształcenie. Pomagał grupom stu-
dentów wziąć odpowiedzialność za nauczenie się jak największej ilości materia-
łu z zakresu wykładu. Następnie grupy te angażowały pozostałych studentów do 
aktywnej nauki. W ten sposób studenci przyswajali cały materiał składający się 
na kurs. 

Knowles (1970) wskazywał, że termin zaczerpnął od Dusana Savicevica 
w 1967 roku. [Tak naprawdę był to 1966]. Jednak po zaznajomieniu się z nim, 
Knowles dodał do niego wiele z własnego, rozległego doświadczenia z zakresu 
edukacji dorosłych. Następnie połączył swoją rozwijającą się na całym świecie 
praktykę, doświadczenia w kształceniu młodych nauczycieli na uniwersytecie 
i upublicznił swoje idee dotyczące andragogiki, wydając „Współczesną praktykę 
edukacji dorosłych: Andragogika vs. Pedagogika” [The Modern Practice of 

Adult Education: Andragogy vs. Pedagogy]. Z początku postrzegał pedagogikę 
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jako dział dotyczący dzieci a andragogikę – dorosłych. To amerykańskie podej-
ście do andragogiki upowszechniło się po 1970 roku. Podstawowa struktura jej 
postrzegania to proces, a nie treści i dołączone do nich założenia i procesy. 
W przypadku dorosłych uznawał, że: są otwarci na samokształcenie, ich do-
świadczenie to źródło uczenia się, potrzeby edukacyjne są skupione wokół ról 
społecznych, perspektywa czasowa ich nauki to natychmiastowe zastosowanie. 
Elementy procesu kształcenia, w którym dorośli pragną uczestniczyć w sposób 
aktywny i interaktywny to takie, jak: ustanawianie klimatu wspierającego ucze-
nie się, współpraca w planowaniu, diagnozowanie potrzeb, formułowanie celów, 
określanie kolejności etapów kształcenia, realizacja działań i ewaluacja postę-
pów słuchaczy. 

Dążenie do zastosowania andragogiki w rozwoju zasobów ludzkich  
1971–1973 

Pochodzący z Francji Furter (1971) proponował, aby uniwersytety uznały 
naukę o szkoleniu człowieka – andragogikę. Założeniem było skoncentrowanie 
się nie tylko na dzieciach i nastolatkach, ale na człowieku w ciągu całego życia. 

Ingalls (1972) stworzył pierwszy przewodnik do zastosowania andragogiki 
jako pomocy dla nauczycieli dorosłych [nazywanych wtedy „trenerami”], aby 
mogli stać się bardziej systematyczni i konsekwentni w angażowaniu uczących 
się w proces kształcenia. Podejście to rozwinięto i wypróbowano w jednej 
z gałęzi amerykańskiego rządu. 

W tym samym roku Knowles (1972) oświadczył, że można zaobserwować 
wzrost zainteresowania procesem edukacji andragogicznej w korporacjach. Dyrek-
torzy pełniliby rolę nauczycieli (inaczej zwanych facylitatorami uczenia się). 
Wspomniał również o wielkim potencjale andragogiki w zakresie polepszania 
więzi międzyludzkich i w zwiększaniu wydajności wykonywanych  zadań. 
Knowles (brak daty) sugerował również, że andragogika odnosi się do dowolnej 
formy uczenia się  dorosłych i wykorzystywana była w znacznym stopniu w pro-
cesie tworzenia programów szkolenia organizacyjnego, w szczególności w przy-
padku tzw. „umiejętności miękkich”, jak na przykład rozwój zarządzania. Ilustruje 
to przygotowaniem szkoleń z zakresu obsługi komputerów. 

Pochodzące z różnych lat prace doktorskie poświęcone pracy Malcolma S. 
Knowlesa umieszczają go w centrum działalności pomagającej w rozszerzaniu 
i rozwijaniu koncepcji oraz filozofii andragogiki. W pierwszej Henschke (1973) 
postrzega Knowlesa jako „budowniczego dziedziny” edukacji dorosłych, a jego 
idee dotyczące andragogiki jako główny wkład w teorię i praktykę edukacji 
dorosłych. 

Knowles (1973) skoncentrował się na zastosowaniu swojej koncepcji an-
dragogiki w ramach ruchu na rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich [Human Reso-
urce Development (HRD)]. Z zaangażowaniem pracował w sektorze korpora-
cyjnym i dostrzegał, jak ważne jest testowanie i przenoszenie do niego andrago-
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giki. Podzielił licznych teoretyków nauczania na dwie kategorie: mechanistycz-
nych i organizmicznych. Umieszczenie andragogiki w kategorii organizmicz-
nych pomogło nadać związanej z nią filozofii bardziej ludzkiego wyrazu. 

Samokształcenie jako ważny element we wprowadzaniu andragogiki 
1975–1981 

Knowles (1975) opublikował swój przewodnik dla uczniów i nauczycieli na 
temat samokształcenia. Po raz pierwszy odniósł się do pedagogiki jako dziedziny 
kierowanej przez nauczyciela, a andragogiki jako opartej na samokształceniu. 
Wcześniej pierwsza dziedzina była zarezerwowana dla dzieci, a druga dla doro-
słych. Od tego momentu w jego ocenie pedagogika była odpowiednia jeśli niezna-
ne treści przedstawiano dzieciom i dorosłym, a andragogika w przypadku treści, 
z którymi uczeń miał już pewną styczność. Andragogika stanowiła podstawę filo-
zoficzną, a samokształcenie sposób na jej wprowadzenie. Przedstawił również 
dziewięć kompetencji związanych z samokształceniem: 
1. Zrozumienie różnic w założeniach dotyczących uczniów i umiejętności 

wymaganych przy nauczaniu kierowanym przez nauczyciela i realizowanym 
w formie samokształcenia, jak również zdolność ich wytłumaczenia. 

2. Koncepcja postrzegania siebie jako osoby niezależnej i zdolnej do 
samokształcenia. 

3. Zdolność do podchodzenia do współpracowników na zasadzie współpracy, 
do postrzegania ich jako diagnozujących potrzeby, planujących naukę, 
a również do pomagania im i otrzymywania wsparcia. 

4. Samodzielne i realistyczne diagnozowanie potrzeb kształcenia, z pomocą 
nauczycieli i rówieśników. 

5. Przekształcenie potrzeb edukacyjnych w cele kształcenia, w formę 
pozwalającą na ocenę ich osiągnięcia. 

6. Odnoszenie się do nauczycieli jako osób ułatwiających proces uczenia się, 
pomocników, konsultantów i podejmowanie inicjatywy w korzystaniu z ich 
zasobu wiedzy. 

7. Identyfikowanie zasobów ludzkich i materiałów odpowiednich do różnych 
celów kształcenia. 

8. Wybieranie efektywnych strategii w celu wykorzystania zasobów kształcenia 
oraz wprowadzanie tych strategii w sposób umiejętny i z inicjatywą. 

9. Zbieranie i potwierdzanie dowodów osiągnięcia poszczególnych celów 
kształcenia (s. 61). 
 W swojej pracy doktorskiej na Uniwersytecie Bostońskim, Hadley (1975) 

rozwinął i potwierdził składający się z 60 elementów instrument [30 andrago-
gicznych i 30 pedagogicznych], który mógłby być pomocny w określaniu nasta-
wienia nauczyciela dorosłych w odniesieniu do pedagogiki i andragogiki. Po-
wyższe narzędzie nazwał Kwestionariuszem Orientacji Edukacyjnej [Education 
Orientation Questionnaire (EOQ)]. Jego 60 punktów opiera się na zbiorze 600 
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stwierdzeń ilustrujących sposób pozyskania: nastawień pedagogicznych i andrago-
gicznych, wyobrażeń odnośnie do edukacji oraz sposobu nauczania i uczenia się. 

Ingalls (1976) wniósł swój wkład w ideę zastosowania andragogiki w śro-
dowisku korporacyjnym. Określił dziewięć sfer, w których dyrektor powinien 
pełnić rolę osoby pomagającej pracownikom w uczeniu się i dbającej o aktuali-
zację ich wiedzy w konkretnych dziedzinach. Te sfery to: tworzenie klimatu, 
w którym podlegli pracownicy czują się szanowani; traktowanie pomyłek jako 
okazji do uczenia się i rozwoju; pomaganie pracownikom w odkrywaniu ich 
potrzeb edukacyjnych; zabieganie o wyciąganie wniosków z sytuacji i wydarzeń 
w pracy; przyzwolenie na przejmowanie odpowiedzialności za opracowanie 
i przeprowadzenie własnych szkoleń; zaangażowanie pracowników w samooce-
nę i planowanie mające na celu polepszenie wyników; przyzwolenie bądź za-
chęcanie do innowacji i eksperymentów, gdy zaproponowany plan wygląda na 
wykonalny; świadomość działań rozwojowych i gotowości do nauki podwład-
nych oraz dążenie do wprowadzenia wspólnego wyszukiwania i rozwiązywania 
problemów w celu zaangażowania pracowników w rozwiązywanie codziennych, 
jak również długofalowych zagadnień. 

Kabuga (1977), nauczyciel dorosłych z Afryki, wyłamał się z szeregu opo-
wiadających się za koniecznością surowego przestrzegania procesów w edukacji 
dorosłych i zdecydował się na wykorzystywanie w Afryce technik naucza-
nia/uczenia się opartego na partycypacji. Cechowało go oddanie i przekonanie 
o wartości idei andragogicznej w całej edukacji, mimo że nie przeprowadzał 
badań tych technik na nikim innym oprócz dorosłych. 

Kolejna praca doktorska traktująca o Malcolmie S. Knowlesie została napi-
sana przez Eskridge'a (1978). Przyglądał się on szerokiemu zakresowi czasu, od 
1978 do okresu późniejszego, oceniając silne zaangażowanie Knowlesa w an-
dragogikę jako właściwy sposób na promocję nauczania dorosłych. 

W drugiej edycji The Adult Learner Knowles (1978) uaktualnił i poszerzył 
zakres stosowania andragogiki w HRD. W dalszym ciągu poświęcał wiele uwagi 
edukacji dorosłych w korporacjach i dodał pewne informacje pomagające wyja-
śnić ówczesną sytuację.  

Hoffman (1980), w znacznym stopniu praktyk, podkreślał różnicę między 
dziećmi i dorosłymi, wyróżniając nauczanie szkolne [schooling] jako charakte-
rystyczne dla dzieci i uczenie się [learning] jako przeznaczone dla dorosłych. 
Potwierdził swoje sukcesy w aplikacji aktywnych metod uczenia się  w pracy 
z ponad 600,000 dorosłych. 

Knowles (1980) naniósł poprawki i odświeżył swoje dzieło „Współczesna 
praktyka edukacji dorosłych” [The Modern Practice of Adult Education], zmie-
niając podtytuł z „Andragogika vs pedagogika” na „Od pedagogiki do andrago-
giki”. Ponadto, dodał piąte założenie – dorośli mają motywację bardziej we-
wnętrzną niż zewnętrzną. Dołączył również aktualne przykłady odnoszące się 
do dziedziny andragogiki, wskazując w ten sposób na pewne zmiany i postępy 
w praktycznym jej zastosowaniu. Poprawki i pewna zmiana perspektywy wyni-
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kały z komentarzy przyjaciół, którzy uczyli w szkołach podstawowych i śred-
nich [ang. K-12] i twierdzili, że andragogika funkcjonuje również w ich klasach. 

Mezirow (1981) wzbogacił dyskusję o andragogice poprzez rozwinięcie 
krytycznej teorii uczenia się i edukacji dorosłych oraz położenie podwalin pod 
coś, co nazywał kartą andragogiki. Składało się na nią dwanaście kluczowych 
koncepcji. Pomagałyby one w uzyskaniu stałego i zorganizowanego wysiłku 
mającego wspomóc dorosłych w uczeniu się poprzez rozwinięcie ich zdolności 
do funkcjonowania w charakterze samokształcących się uczniów. Powyższe 
koncepcje to: 
1. Postępujące zmniejszanie zależności ucznia od nauczyciela; 
2. Nauczenie ucznia jak korzystać z zasobów do nauczania – w szczególności 

doświadczeń innych, włącznie z nauczycielem, oraz jak nawiązywać 
kontakty w celu rozwinięcia obustronnej nauki; 

3. Wspomaganie ucznia w określeniu jego potrzeb edukacyjnych – zarówno 
tych znanych mu, jak również zrozumienia założeń wpływających na 
postrzeganie potrzeb; 

4. Pomoc uczniom w przyjmowaniu coraz większej odpowiedzialności za 
własne cele uczenia się, planowanie programu własnej edukacji i jego 
ocenę; 

5. Organizowanie treści kształcenia zależnie od problemów danej osoby, jej 
trosk i poziomu zrozumienia; 

6. Działanie na rzecz podejmowania decyzji przez ucznia – wybieranie zajęć 
odpowiednich dla danej osoby i wymagających podejmowania wyborów, 
zwiększanie liczby możliwości dostępnych dla ucznia, ułatwianie przyjęcia 
punktu widzenia osób, których sposób rozumowania jest inny; 

7. Zachęcanie do wykorzystywania kryteriów oceny o charakterze coraz 
bardziej osobistym i różniących się zależnie od świadomości uczącego się, 
a także poprzez autorefleksję i doświadczenie; 

8. Wprowadzanie podejścia do uczenia się opartego na autokorekcji i refleksji 
– w odniesieniu do określania, przyjmowania punktu widzenia i wyborów, 
jak również w odniesieniu do nawyków występujących w uczeniu się  
i w relacjach edukacyjnych; 

9. Ułatwianie procesu formułowania i rozwiązywania problemów, włącznie ze 
związanymi z wprowadzaniem indywidualnych i grupowych działań; a także 
rozpoznawania relacji między problemami osobistymi i publicznymi; 

10. Wzmacnianie obrazu siebie jako osoby uczącej się i działającej poprzez 
zapewnienie możliwości ciągłego postępu; klimat wsparcia, wraz 
z informacjami zwrotnymi, co zachęcałoby do wysiłku w celu 
wprowadzenia zmian i podejmowania ryzyka; unikanie oceny osiągnięć 
prowadzącej do rywalizacji; właściwe wykorzystanie grup wsparcia; 

11. Nacisk na stosowanie metod kształcenia zorientowanych na uczenie się 
z doświadczenia, udział uczniów i projekty; właściwe wykorzystanie 
modelowania i kontraktów edukacyjnych; 
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12. Podjęcie decyzji o charakterze moralnym – wyboru między pomocą 
uczniowi w zrozumieniu pełnego zakresu możliwości wyboru i metod 
poprawiających jakość wyboru, a zachęcaniu ucznia do podjęcia 
konkretnego wyboru (s. 21–22). 
Suanmali (1981), doktorant Mezirowa, koncentruje się w swoich badaniach 

na zgodzie panującej wśród 174 nauczycieli dorosłych, włącznie z profesorami 
i praktykami, w sprawie dziesięciu z dwunastu kluczowych idei Mezirowa 
(1981), wszystkich – dotyczących samokształcenia. Wszystkie punkty z wyjąt-
kiem ósmego i dwunastego zaliczają się do tej grupy. Z badań wynikło przede 
wszystkim to, że wspomaganie dorosłych w ich dążeniu do samokształcenia 
wymaga od nauczyciela: zmniejszenia zależności uczniów, pomocy w korzysta-
niu z zasobów edukacyjnych, pomocy w zdefiniowaniu potrzeb edukacyjnych, 
pomocy w przyjęciu przez słuchaczy odpowiedzialności za własną edukację, 
zorganizowania adekwatnych zajęć, zachęcania do podejmowania przez uczą-
cych się decyzji i wyborów, zachęcania uczniów do oceny i integracji, wspoma-
gania w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów, zapewniania klimatu sprzy-
jającego uczeniu się, jak również nacisku na metody oparte na doświadczeniu. 

Wzmacnianie andragogiki i jej wielu zastosowań wobec rosnących 
kontrowersji i oporu 1981–1984 

Zemke i Zemke (1981) wybrali co najmniej trzydzieści idei/koncepcji/ 
/technik, które uznają za nieodłączny element uczenia się doro-
słych/andragogiki. Można je podzielić na trzy dziedziny: motywacja do nauki, 
tworzenie programu kształcenia dorosłych i praca z nimi w trakcie zajęć. Pod-
kreślają, że praca z dorosłymi to nasze zadanie – czy tego chcemy, czy nie – a te 
idee mogą dać nam wgląd w sytuację i pomóc w osiągnięciu celu. 

Christian (1982) ocenił Kwestionariusz Orientacji Osoby Uczącej się [Stu-
dent’s Orientation Questionnaire (SOQ)]. Jest on oparty na 25 elementach an-
dragogicznych i 25 pedagogicznych z Kwestionariusza Orientacji Edukacyjnej 
[Educational Orientation Questionnaire (EOQ)] Hadleya (1975) i przypomina 
go również w organizacji. 

Trzecią pracę doktorską traktującą o Malcolmie S. Knowlesie napisała 
Martin (1982). Koncentruje się ona na wpływie Knowlesa, Lindemana i Vincen-
ta na filozoficzny rozwój edukacji dorosłych. 

Allman (1983) przyglądała się zależności między elastycznością intelektu-
alną (inteligencją płynną) a rozwojem dorosłych. Twierdziła, że ta koncepcja 
i związane z nią badania oraz podejście do andragogiki Mezirowa (1981) 
i Knowlesa (1970, 1980) mogłyby zostać połączone i tworzyłyby  bardziej kom-
pleksową teorię andragogiki. 

Zarówno Grupa Andragogiczna z Nottingham [Nottingham Andragogy 

Group] (1983), jak i Allman i Mackie (1983) przedstawili swoje opinie doty-
czące dorosłych i ich zdolności do kreatywnego i krytycznego myślenia w śro-
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dowisku edukacyjnym. Opisują metody, różnorakie elementy procesu nauczania 
i uczenia się, a także pewne etapy tworzenia kursu oparte na ich wizji krytycz-
nego myślenia. Pierwsza część ich pracy dotyczy rozwoju dorosłych; druga em-
pirycznych i teoretycznych podstaw andragogiki; a trzecia przedstawia model 
i teorię. Podejście jest w widoczny sposób oparte na badaniach dotyczących 
rozwoju dorosłych na poszczególnych etapach życia. Ponadto, ich zdaniem 
pierwszą osobą, która użyła słowa „andragogika” był Alexander Knapp, gdy 
w 1833 r. odniósł je do opisu teorii edukacji, której autorem był Platon. 

Brockett (1983a) twierdził, że andragogika wykorzystywana jest do pomocy 
osobom wykluczonym, dając im szerszą możliwość samokształcenia w celu po-
prawy jakości życia. Brockett (n.d., circa, 1983b) uznawał również, że podstawy 
andragogiki wykorzystano z sukcesem w wielu różnych obszarach, na przykład 
w biznesie, w sektorze państwowym, na uniwersytetach, w ramach edukacji usta-
wicznej, religijnej, podstawowej dorosłych, jak również w szkołach podstawo-
wych i średnich. Co więcej, Brockett (1984) wskazywał także na funkcjonowanie 
podejścia andragogicznego przy proaktywnym podejściu do tworzenia materiałów 
pisanych.  

Eitington (1984) promował proaktywne podejście w andragogice w więk-
szości sytuacji, w których znajdują się ludzie dorośli w roli uczniów. Ilustruje to 
cała – licząca dwadzieścia jeden rozdziałów, sześćset stron i sto gotowych do 
użycia prezentacji – książka. 

Mimo to, pewien brak entuzjazmu odnośnie do koncepcji andragogiki 
Knowlesa widać u Hartree (1984). W jej odczuciu, andragogika nie dorastała do 
jego marzeń, czyli chęci stworzenia kompleksowej teorii edukacji dorosłych. 
Autorka ta twierdziła również, że z psychologicznego punktu widzenia teoria 
Knowlesa nie spełnia postulatu bycia teorią zunifikowaną, ponieważ brakuje jej 
spójnego omówienia różnych wymiarów uczenia się. Dodatkowo, jeśli postrze-
gać ją jako filozofię, nie zawiera epistemologii – wytłumaczenia źródeł wiedzy. 

Jarvis (1984) napisał, że teoria andragogiki zyskała status ustalonej doktry-
ny w edukacji dorosłych, ale nie zawiera wystarczających danych empirycz-
nych, aby uzasadnić tę dominującą pozycję. Dlatego andragogikę najlepiej ro-
zumieć jako wyrażenie romantycznych idei, jako coś, co zaczęło się od roman-
tycznej filozofii, jest do niej podobne i na nią otwarte. Wynikałoby z tego, że 
andragogika pojawiła się w momencie, gdy jej romantyczne struktury filozo-
ficzne stanowiły odbicie romantycznych struktur społecznych. Ponadto uważał, 
że andragogika to znak czasów dominacji romantycznych programów naucza-
nia, a wraz z ich odejściem traci dużo ze swojego uroku. 

Niezrażony, Knowles (1984b) wydał pierwszą książkę, w której cytował 
trzydzieści sześć przykładów zastosowania andragogiki w praktyce, wskazał na 
elementy, które odniosły sukces i te, które nie spotkały się z tak dobrym przyję-
ciem oraz podsumował wnioski, które można wysnuć z zastosowania i działania 
andragogiki w różnych środowiskach. Ten szeroko pojęty zestaw związków 
andragogiki z różnymi grupami składa się z: zastosowań w biznesie, przemyśle 
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i sektorze publicznym; na uniwersytetach; w kształceniu przygotowującym do 
zawodu; w edukacji ustawicznej w przypadku zawodów związanych z medycy-
ną; edukacji religijnej; w nauczaniu na poziomie podstawowym i średnim; jak 
również w działaniach kompensacyjnych. 

Pomimo wątpliwości niektórych w zaangażowanie Knowlesa w andragogi-
kę, trzecia edycja jego książki (1984a) The Adult Learner dotycząca HRD poja-
wiła się właśnie w tym czasie. Knowles w dalszym ciągu aktywnie angażował 
się w tę dziedzinę, pomimo że w 1978 r. zrezygnował z profesury. W tym wyda-
niu odświeżył i dołączył nowe elementy do zastosowania andragogiki w HRD. 
Był również silnie zaangażowany w edukację dorosłych w korporacjach i dołą-
czył dodatkowe informacje z tego zakresu. 

Zidentyfikowanie silniejszej europejskiej bazy dla andragogiki  
i jej porównanie z bazą amerykańską 1985–1988  

Young (1985) postrzegał europejską koncepcję andragogiki jako bardziej 
kompletną niż amerykańską, choć uważał, że Europejczycy nie uważali pojęć 
andragogiki i nauczania dorosłych za synonimiczne. Do tego, głównymi elemen-
tami europejskiej andragogiki jest pomoc ze strony jednego dorosłego innym 
w staniu się lepszymi, bardziej kompetentnymi, a także przekonanie o istnieniu 
różnic w celach andragogiki i pedagogiki (pomoc dziecku w staniu się doro-
słym). Podobnie, powinny istnieć różnice między relacjami łączącymi nauczy-
ciela i dorosłych uczniów, jak i relacjami pomiędzy nauczycielami i dziećmi. 

Taylor (1986) przedstawił konkretny i dobrze opisany naukowy model dla 
andragogicznego procesu przejścia do uczenia się samokształcenia w trakcie 
zajęć dydaktycznych. Przedstawiony jest z punktu widzenia nauczyciela i składa 
się z ośmiu punktów w cyklu, który można scharakteryzować jako drogę kultu-
rową. Proces to alternacja między fazami i transformacjami. Kluczowe punkty 
to: (a) faza równowagi; (b) transformacja niepotwierdzenia; (c) faza dezorienta-
cji; (d) transformacja nazwania problemu; (e) faza eksploracji; (f) transformacja 
refleksji; (g) faza reorientacji; (h) transformacja dzielenia się odkryciem; a na-
stępnie powrót do równowagi. 

Moore (1986) podkreślał połączenie między samokształceniem (techniką 
andragogiczną) i nauczaniem na odległość. Ten drugi termin zawierał różne 
sposoby nauczania drogą elektroniczną bądź też inną. 

Brookfield (1986) twierdził, że andragogika (najprawdopodobniej na przy-
kładzie Knowlesa) jako teoria niepotwierdzona, powinna wiązać się z pewnym 
dystansem ze strony nauczycieli przy przyjmowaniu jej jako identyfikatora, przy 
nazywaniu się andragogami z założeniem, że słowo to buduje dokładny obraz 
charakterystyki edukacji dorosłych. Mimo to sugerował, że w andragogice uła-
twianie uczenia się to spotkanie transakcyjne, w którym oczekiwania ucznia 
i priorytety nauczyciela bez wątpienia wejdą w interakcję i będą na siebie od-
działywały. 
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Ross (1988) połączył koncepcję andragogiki i jej wartość z badaniami do-
tyczącymi wydajności nauczycieli. Wierzył, że ich podejście do zajęć ma prze-
łożenie na osiągnięcia uczniów. Podejście można scharakteryzować poprzez 
następujące wskaźniki: jasność, zmienność, entuzjazm, zorientowanie na zada-
nia, wykorzystanie pomysłów uczniów, rodzaje zadawanych pytań, drążenie 
kwestii i trudność prowadzenia. 

Henschke (1987) przedstawił model andragogiczny służący przygotowy-
waniu nowych i doświadczonych nauczycieli do wprowadzania dorosłych 
uczniów w proces aktywnego uczenia się. Pięć podstaw tego modelu to: przeko-
nania i kwestie dotyczące dorosłych uczniów; postrzeganie cech charakteryzują-
cych dobrych nauczycieli; fazy i sekwencja procesu nauczania; porady i techniki 
nauczania oraz wprowadzanie w życie przygotowanego planu. 

Davenport (1987) kwestionował teoretyczne i praktyczne działanie teorii 
andragogicznej Knowlesa, która w jego mniemaniu wyrasta z badań i postrze-
gania świata, a jest dodatkowo skomplikowana przez jego pełne paradoksów 
definicje andragogiki i pedagogiki oraz założenia, którym brakuje jasności  
i wsparcia empirycznego. Davenport kończy swój wywód przytoczeniem opinii 
niektórych nauczycieli, którzy woleliby pozbyć się słowa „andragogika”. 

Burge (1988) stwierdziła, że jednym z powodów dla zainteresowania an-
dragogiką ze strony nauczających na odległość jest koncepcja jakości. Pyta: Czy 
andragogiczne, zorientowane na ucznia, podejście pomagałoby czy utrudniało 
utrzymanie rygoru? Wierzyła, że bliższe przyjrzenie się kluczowym implika-
cjom andragogiki i podejście skoncentrowane na uczniach pomogłoby podnieść 
rygor w nauczaniu na odległość. Rozwinęłoby również definicje pomocy doro-
słym w koncentrowaniu się na większej liczbie bardziej subtelnych aspektów 
jakościowych w nauczaniu. Jakość doradztwa i nauczania, pomijając treści kur-
su, to kolejna kwestia, w której widać korzyści płynące z bliższego omówienia 
terminu „andragogika”.  

Podejście Pratta (1988) zdawało się kwestionować wartość andragogiki ja-
ko konstruktu relacyjnego. Wcześniej wspierał ją, ale stawał się bardziej scep-
tyczny wraz z upływem czasu. Sugerował, że dalsze dyskusje przynoszą napię-
cie między wolnością a autorytetem, między ludźmi i strukturami społecznymi, 
co hamowałoby rozważanie użyteczności koncepcji andragogiki Knowlesa. 

Zaufanie wzmacnia andragogikę pomimo debaty andragogicznej 
1989–1991 

Eitington (1989) w swojej drugiej książce dalej promował w większości 
przypadków aktywne angażowanie dorosłych uczniów poprzez andragogikę. 
Jego książka została napisana w sposób bardzo praktyczny i przyjęto ją dobrze 
tam, gdzie prowadził zajęcia warsztatowe z edukacji dorosłych. 

Henschke (1989) rozwinął narzędzie oceny andragogicznej zwany Zbiorem 
Perspektyw Nauczania [Instructional Perspectives Inventory (IPI)]. Składa się 
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na niego siedem elementów: empatia nauczyciela wobec uczniów, zaufanie do 
uczniów, planowanie i realizacja procesu kształcenia, dostosowanie do indywi-
dualności uczniów, brak wrażliwości wobec nich, procesy uczenia się   zorien-
towane na ucznia i na nauczyciela. Centralnym i najważniejszym elementem 
było na początku i pozostaje nim zaufanie wobec uczniów. Istnieje jedenaście 
elementów, które wskazują na zaufanie nauczyciela w stosunku do uczniów: 
1. Celowe komunikowanie uczniom ich indywidualnej wartości; 
2. Wiara w to, że uczniowie znają swe cele, marzenia i rzeczywiste sytuacje; 
3. Wyrażanie pewności w rozwinięcie przez uczniów potrzebnych 

umiejętności; 
4. Nagradzanie uczniów za zdobywanie potrzebnej wiedzy; 
5. Świadomość potrzeby komunikowania swoich myśli i odczuć ze strony 

uczniów; 
6. Umożliwienie uczniom oceny postępów w nauce; 
7. Wsłuchiwanie się w głosy uczniów sygnalizujących swoje potrzeby 

edukacyjne; 
8. Angażowanie uczniów w precyzowanie własnych aspiracji; 
9. Rozwijanie wsparcia w stosunku do uczniów; 
10. Zachowanie niezmiennie pozytywnego podejścia do uczniów;  
11. Szanowanie godności i rzetelności uczniów (s. 4–5). 

Warren w jasny sposób pokazuje zależność między andragogiką, a założe-
niami N.F.S. Grundtviga dotyczącymi dorosłych uczniów i procesu uczenia się. 
Wskazuje na fakt, że założenia Grundtviga płynące z jego przemyśleń z lat 
1832–1855 to: rozkwit uczniów zgodnie z ich indywidualnymi zdolnościami, 
a nie – postawa konformistyczna zgodna z zewnętrznymi ideałami; irrelewantny 
temat, ale jego wybór zgodnie z zainteresowaniami, a także jego ukierunkowa-
nie na rozwój osobisty, a nie stricte naukowy; uczenie się wzajemne to idealny 
proces wynikający z żywej komunikacji; a na koniec, najważniejszym motywem 
uczenia się jest oświecenie – poznanie wiedzy z zakresu religii/historii/poezji 
dla swojego świata, a w konsekwencji siebie, jednego złączonego z drugim po-
przez wolność i braterstwo. 

Imel (1989) skupiała się głównie na odpowiedzi na pytanie, czy „nauczanie 
dorosłych jest inne” poprzez odpowiedzi „tak” lub „nie” w odniesieniu do mo-
delu andragogicznego. Stwierdziła, że w przypadku praktyki całość sprowadza 
się do następujących zagadnień: określenia przyczyn wystąpienia sytuacji na-
uczania – uczenia się, kontekstu, celów uczniów i materiału do przerobienia; 
zapewnienia nauczycielom możliwości wypróbowania metod skoncentrowanych 
na uczniu poprzez zachęcanie ich do uczenia się technik szczególnie przydat-
nych przy prowadzeniu zajęć w taki właśnie sposób, na przykład poprzez dysku-
sje w małych grupach i efektywne wykorzystanie nietypowych aranżacji klasy; 
wybieranie nauczycieli na podstawie potencjału do prowadzenia lekcji zorien-
towanych na ucznia. 
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Knowles (brak daty, ok. 1989a) z powodzeniem sprawdził i dopracował 
swoją teorię, a także pojmowanie andragogiki w szerokim zakresie środowisk: 
korporacjach, miejscach pracy, biznesie, przemyśle, służbie zdrowia, sektorze 
państwowym, szkolnictwie wyższym, w różnych profesjach, edukacji religijnej, 
jak również w szkołach podstawowych, średnich i w edukacji kompensacyjnej. 

W innej swojej publikacji z tego czasu Knowles (1989b) wskazuje element 
niezbędny i z pewnością obecny we wszystkim, co robił i w każdym kogo zdołał 
zmienić. W czasie tworzenia i uaktualniania swojej teorii brał pod uwagę zało-
żenia pedagogiczne oraz andragogiczne i postrzegał je jako właściwe w różnych 
konkretnych sytuacjach (ku uciesze niektórych, a rozpaczy innych). Wadą ta-
kiego działania jest fakt, iż zorientowani ideologicznie pedagodzy uczynią 
wszystko, co możliwe, aby uczniowie pozostawali od nich zależni, ponieważ, na 
poziomie psychiki, to ich główna nagroda z nauczania. Jednak, z drugiej strony, 
Knowles dostrzegał, że andragogodzy zaakceptują zależność, kiedy jest ona  
w oczywisty sposób częścią rzeczywistości. Dostosują się wtedy i poprzez na-
uczanie dojdą do punktu, w którym uczniowie zdobędą wystarczającą wiedzę 
i poczują się na tyle pewnie, że przyjmą odpowiedzialność za planowanie i reali-
zację swych projektów edukacyjnych. Nawet pedagodzy, kiedy doświadczą trak-
towania jak dorośli uczniowie, czują się lepiej, gdy uczniowie są podekscytowani 
uczeniem się i zaczynają eksperymentować z andragogiką. 

Nadler (1989) skonstatował, że Rozwój Zasobów Ludzkich (HRD) opiera 
się na uczeniu się i każdy praktykujący HRD powinien znać teorie uczenia się 
dorosłych. To było kluczowe spostrzeżenie, ponieważ wielu wcześniej je prze-
oczało. 

Krajinc (1989), powtarzając stwierdzenia niektórych, tworzy najkrótszą, 
najbardziej jasną, a może również jedną z najbardziej pomocnych definicji an-
dragogiki do ówczesnego okresu. Pisze: „Andragogikę definiowano jako... sztu-
kę i naukę o pomaganiu dorosłym w uczeniu się oraz badaniu teorii ich eduka-
cji, procesów oraz tworzonych w tym celu technologii” (s. 19). 

Knowles wydał czwartą edycję książki The Adult Learner. Zawarł w niej szó-
ste założenie – dorośli powinni mieć logiczny dla nich cel w uczeniu się danego 
tematu. To najlepsze wydanie The Adult Learner. Wskazał w nim na wielkie zna-
czenie: równości, otwartości, demokratyczności, prawdziwości, autentyczności, 
nagradzania, akceptacji i empatycznego zrozumienia ze strony andragoga. Na-
uczyciel/facylitator akceptuje każdego z uczestników jako osobę wartościową, 
szanuje jej uczucia i idee oraz stara się zbudować relacje oparte na wzajemnym 
zaufaniu. Potrafi ujawnić również swoje uczucia dotyczące tych relacji. 

Z bardzo praktycznego punktu widzenia Carroll (1990) wspierała andrago-
giczny sposób postrzegania spraw. Twierdziła, że dorośli muszą być świadomi 
celu i wartości uczenia się, uczyć się z doświadczenia, poznać rozwiązywanie 
problemów. Ponadto przyswajają materiał najlepiej, gdy temat jest dla nich 
wartościowy. 
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Heimstra i Sisco (1990) wnieśli znaczny wkład w teorię, badania i definicję 
andragogiki. Dodali komentarze do 97 prac związanych z andragogiką, wzmac-
niając tym samym jej międzynarodowe podstawy. Heimstra twierdzi, że w do-
świadczonych rękach zastosowane w poprawny sposób podejście andragogiczne 
w nauczaniu i uczeniu się może wywrzeć pozytywny wpływ na ucznia. Sugero-
wał również istnienie sytuacji, która doprowadziła do powstania andragogiki 
jako alternatywnego modelu edukacji mającego na celu poprawę nauczania do-
rosłych. Obaj naukowcy twierdzili, że dorośli stają się coraz bardziej niezależni 
i odpowiedzialni za swoje czyny. Z tego wynika, że czerpią motywację z praw-
dziwej chęci rozwiązania bieżących problemów życiowych, odczuwają coraz 
większą potrzebę samokształcenia, a model pedagogiczny pod wieloma wzglę-
dami nie dostosowuje się do tego typu zmian. Prowadzi to do napięć, niechęci 
i oporu. W wyniku tych obserwacji można stwierdzić, że  rozwój andragogiki 
jest sposobem na rozwiązanie negatywnej sytuacji i na pomoc dorosłym 
w uczeniu się. 

Mazhindu (1990) połączył andragogikę i uczenie się oparte na kontraktach. 
W ten sposób potwierdził pomocny wpływ uczenia się w oparciu o edukacyjny 
kontrakt (zakorzenionego w andragogice) na stałą, znaczącą i odpowiednią naukę 
pielęgniarki, która rozpoczynała karierę w szkole pielęgniarskiej. Andragogika 
(uczenie się w oparciu o kontrakty edukacyjne) przedstawiana jest jako jedna 
z alternatyw wobec tradycyjnego sposobu kształcenia pielęgniarek. 

Robb (1990) sądził, że andragogika w Południowej Afryce może mieć po-
zytywny wpływ na rozwój zrozumienia między europejskimi i amerykańskimi 
edukatorami. Jednak, aby do tego doszło, dostrzegał potrzebę dalszych badań, 
mających ustalić: czy potrzeba terminologii andragogicznej, czy nauczyciele to 
naukowcy oraz czym różnią się specjaliści nauczania dorosłych z Europy i Sta-
nów Zjednoczonych. Odpowiedzi na te pytania mogłyby doprowadzić do lep-
szego opisu andragogiki. 

Knowles (1991) dzieli się swoim marzeniem dotyczącym edukacji usta-
wicznej. Zawiera w nim osiem umiejętności niezbędnych do samokształcenia 
[self-directed learning (SDL)] i kompetencje w zakresie pełnienia ról życio-
wych, opisując swoją wizję systemu uczenia się w XXI wieku. Role życiowe, 
które wskazuje to: Uczeń (z własną unikalną tożsamością), Przyjaciel, Obywa-
tel, Członek rodziny, Pracownik i Użytkownik czasu wolnego. Umiejętności 
samokształcenia tu przedstawione są inne niż w książce Samokształcenie [Self-

Directed Learning] z 1975 roku. 
1. Zdolność do rozwijania i świadomość istnienia różnorodnych zaciekawień. 

Innym sposobem na opisanie tej zdolności byłoby „myślenie 
dywergencyjne” [to najbardziej zaskakujący element SDL]. 

2. Zdolność do postrzegania siebie samego w sposób obiektywny 
i przyjmowania informacji zwrotnych w sposób niedefensywny. 

3. Zdolność do określania potrzeb edukacyjnych w świetle kompetencji 
potrzebnych do wykonywania ról życiowych. 
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4. Zdolność do formułowania celów edukacyjnych poprzez opisywanie 
osiągnięć. 

5. Zdolność do identyfikowania osobowych, materialnych i doświadczalnych 
zasobów potrzebnych do osiągnięcia różnych celów edukacyjnych. 

6. Zdolność zaprojektowania strategii mających na celu wykorzystanie 
właściwych zasobów w efektywny sposób. 

7. Zdolność realizacji planu procesu uczenia się w sposób systematyczny 
i sekwencyjny. Ta umiejętność to początek myślenia konwergencyjnego. 

8. Zdolność do gromadzenia faktów wskazujących na osiągnięcie celów 
procesu uczenia się i ich potwierdzenie w postaci konkretnych wyników 
(s. 1). 
Peters i Jarvis (1991) nazywają Malcolma S. Knowlesa jednym z najbardziej 

znanych i szanowanych specjalistów w zakresie edukacji dorosłych wszech czasów. 
Napisał na ich prośbę epilog do ich książki, w którym nakreślił andragogiczną wizję 
obszaru edukacji dorosłych. 

Long (1991) spekulował, że pomimo słabości potwierdzenia empirycznego dla 
andragogiki w formie obranej przez Knowlesa, istnieje pięć powodów, dla których 
opiera się ona krytyce: (a) humanistyczne idee leżące u podstaw andragogiki są 
atrakcyjne dla nauczycieli; (b) ograniczone odrzucanie andragogiki na podstawach 
empirycznych nie stanowi mocnego argumentu; (c) Knowles zareagował na krytykę 
w sposób elastyczny i zachęcał do niej, co pozwoliło mu dostosować niektóre z ar-
gumentów do późniejszych przeobrażeń swoich koncepcji; (d) Knowles jest liderem 
w tym obszarze i zdobył szerokie uznanie za swoje inne prace oraz (e) włączenie 
koncepcji Knowlesa do bazy wiedzy o edukacji dorosłych pozwoliło na stworzenie 
struktury integrującej wiele potencjalnie użytecznych koncepcji dotyczących doro-
słych uczniów, między innymi samokształcenia. 

Griffith (1991) uznał Knowlesa za najbardziej znanego specjalistę w Ame-
ryce w dziedzinie edukacji dorosłych. Wniósł on znaczny wkład do literatury 
z tej dziedziny od strony praktycznej, co powoduje, że jest ona atrakcyjna dla 
nauczycieli dorosłych w różnych środowiskach i, co bardzo prawdopodobne, ma 
wpływ na polepszenie wyników tychże nauczycieli. Ponadto jego zdroworoz-
sądkowe podejście w znacznej mierze w deskryptywnych, a nie analitycznych 
pracach zdobyło szerokie uznanie. Jego sposób prezentacji andragogiki jako 
świeżego spojrzenia na edukację dorosłych przyciągnęło tysiące spośród na-
uczycieli stosujących tę wiedzę w praktyce. Griffith skończył stwierdzeniem, że 
koncepcja andragogiki Knowlesa bez wątpienia zainspirowała niezliczoną rze-

szę nauczycieli dorosłych do używania tego terminu, do podjęcia studiów w tej 

dziedzinie, a także do przyjęcia tego sposobu patrzenia na zagadnienie edukacji 

dorosłych. Knowlesowi udało się także pobudzić znaczne zainteresowanie sa-

mokształceniem i zastosowaniem kontraktów edukacyjnych (s. 105). 
Lieb (1991) związany był z sektorem usług medycznych. Jego wizja andra-

gogiki zakłada, że dorośli są autonomicznymi i zdolnymi do samokształcenia 
jednostkami, które zebrały doświadczenia życiowe i wiedzę, są zorientowane na 
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cele i relewancję oraz są praktyczne. Koncentruje się na tym, co motywuje do-
rosłych uczniów, na wskazówkach, jak efektywnie uczyć: motywacji, wzmoc-
nienia, zachowania wiedzy, jej transferu. Nalega, aby „traktować dorosłych jak 
dorosłych”. 

Ustanowienie naukowych podstaw andragogiki pośród sceptycyzmu 
i nieporozumień 1991–1995 

Savicevic (1991) przygotował krytyczne spojrzenie na koncepcje andrago-
giczne w dziesięciu europejskich krajach – pięciu zachodnich (Niemcy, Francja, 
Dania, Wielka Brytania i Finlandia) i pięciu wschodnich (ZSRR, Czechosłowa-
cja, Polska, Węgry, Jugosławia). To porównanie wskazało wspólne korzenie, ale 
też pięć różnych sposobów myślenia: (a) Czy andragogika jest równoległa czy 
podlega pedagogice jako ogólnej nauce o edukacji; (b) Czy agologia (zamiast 
andragogiki) jest rozumiana jako swego rodzaju nauka integrująca, która zajmu-
je się nie tylko procesem edukacji i uczenia się, ale również innymi formami 
kierowania i trenowania; (c) Czy andragogika mówi, jak nauczyciele i ucznio-
wie powinni się zachowywać w sytuacjach edukacyjnych; (d) Możliwość usta-
nowienia andragogiki jako nauki jest odrzucona; (e) Podjęte zostały wysiłki 
mające na celu uczynienie z andragogiki w miarę niezależnej dyscypliny na-
ukowej. Savicevic w widoczny sposób opowiedział się za piątą z opinii, zgodnie 
z którą jego badania miały na celu ustanowienie podstawy i rozwój andragogiki 
jako dyscypliny, która zajmuje się edukacją i uczeniem dorosłych we wszelkich 
możliwych wariantach. 

Savicevic (1991) sugerował również, że Sokrates, Platon, Arystoteles, sofi-
ści, starożytny Rzym, epoki humanizmu i renesansu, wszystkie wskazują na 
potrzebę uczenia się przez całe życie, zajmują się szczegółami i sposobami zdo-
bywania wiedzy w różnych okresach życia, a także przyglądają się moralnym 
i estetycznym efektom. Przyznał również tytuł twórcy andragogiki żyjącemu 
w siedemnastym wieku J.A. Komeńskiemu, którego głównym postulatem było 
zapewnienie wszystkim wszechstronnej edukacji. Zachęcał on do powołania 
specjalnych instytucji, określania form, sposobów, metod i kształcenia nauczy-
cieli przygotowanych do pracy z dorosłymi. Ponadto Savicevic wysuwa teorię, 
że instytucjonalne podstawy edukacji dorosłych powstały w późnym osiemna-
stym i wczesnym dziewiętnastym wieku w Wielkiej Brytanii i innych krajach 
wraz z powstaniem Instytutów Mechaników, szkół robotniczych i stowarzyszeń 
edukacyjnych, rozbudową uniwersytetów, szkół z internatem dla dorosłych, 
edukacji korespondencyjnej i uniwersytetów ludowych. 

Równolegle ze strony Candy (1991) z Australii napłynęła silna krytyka 
amerykańskiej andragogiki. W tym czasie andragogika, autoekspresja i rozwój 
osobisty w wydaniu Knowlesa zdobyły znaczną popularność. W związku z tym 
samokształcenie i andragogika zdobywały uznanie jako nauka autonomiczna. 
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Wtedy też zakończono kolejną pracę doktorską poświęconą Malcolmowi 
Knowlesowi. Muller (1992) źle interpretuje Knowlesa, ponieważ krytykuje jego 
idee andragogiczne z filozoficznego punktu widzenia progresywizmu, a nie do-
strzega, że koncepcja andragogiki prezentowana przez Knowlesa oparta jest 
w większym stopniu na podejściu humanistycznym. 

Przeciwnie, Houle (1992) podkreślał wpływ Knowlesa na amerykańską an-
dragogikę i to jak doszedł on do swojej teorii poprzez praktykę w środowiskach 
pozaszkolnych i w miejscach pracy. Wskazał również na znaczną wartość, jaką 
prezentują dla naukowców i teoretyków rozważania Knowlesa o rozwoju teorii 
uczenia się oraz prowadzone przez Knowlesa badania nad źródłami własnych 
rozważań dotyczących teorii. Pisał także o praktycznym aspekcie pracy 
Knowlesa, o jego konkretnych przykładach i o dogłębnych badaniach planowa-
nia, strukturyzowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. 

Napięcie związane z andragogiką i związkiem z nią Knowlesa wzmagało 
się. Pratt (1993) wskazywał, że po 25 latach podejście Knowlesa do andragogiki 
nie wywiązywało się z obietnicy bycia swego rodzaju panaceum dla wszelkich 
form nauczania dorosłych. Pratt stał się bardziej zdystansowany wobec swojego 
wcześniejszego zaangażowania w ruchu andragogicznym. 

Bragar i Johnson (1993) wskazali na wyniki swoich badań dotyczących an-
dragogiki/uczenia się  dorosłych w środowisku biznesowym, które doprowadziły 
ich do zidentyfikowania pięciu zasad: uczenie się to transformacja dokonująca się 
z upływem czasu; uczenie się to ciągły cykl działania i refleksji; nauka jest najbar-
dziej efektywna, gdy odnosi się do kwestii ważnych dla ucznia; uczenie się prze-
biega najsprawniej, gdy odbywa się w grupach oraz najlepsze środowisko do na-
uki wspiera i stawia wyzwania. 

Morrall (1993) stawiał pytanie, czy andragogika może się rozwinąć poza 
stałym, skoncentrowanym okresem, na przykład w przypadku krótkiego i ogra-
niczonego czasowo kursu. Niektóre badania wskazują, że tak, a kluczowym 
komponentem odpowiedzialnym za sukces zdawał się być stały program pozwa-
lający na wdrożenie programu opartego na andragogice. 

Ellis (bez daty, ok. 1993) koncentruje się na zastosowaniu andragogiki w 
przypadku kursu technik sieciowych dla pracujących już studentów. Informacje 
zwrotne od uczniów, jak i od nauczyciela, dotyczące zastosowania teorii 
Knowlesa były zdecydowanie pozytywne.  

W celu zbliżenia licznych czynników Thorpe (1999) stworzył złożoną z 24 
slajdów prezentację odnośnie do kwestii, jak zbliżyć takie elementy, jak: uczeń, 
instytucja i technologia. Poświęca również uwagę tożsamości ucznia i faktowi, 
że andragogika musi być nauczana, dostosowana do ucznia i w pozytywny spo-
sób powinna łączyć się z technologią.  

Starając się skorelować znaczną liczbę czynników w przypadku nauki onli-
ne, Newman (1993) potwierdza, że odnosić się na płaszczyźnie moralno- 

-kognitywnej do dorosłych więźniów, w odniesieniu do chociaż pewnego kontek-

stu i patrząc na nich jako na członków społeczeństwa, to wprowadzać zasady 
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andragogiki (nauczania dorosłych, w przeciwieństwie do nauczania dzieci) 
opracowane według Knowlesa (s. 49).  

Kaminsky (1993) sugerowała, że posiadanie bądź nie wiedzy niezbędnej do 
nazwania czegoś w sposób akademicki nie zmienia faktu, że możemy praktyko-
wać pedagogikę, andragogikę czy inne „gogiki” lub „izmy”. To dlatego wzięła 
pomysł od Hooksa. Uznaje stwierdzenia Ferro za snobistyczne i prowadzące do 
wykluczenia, jako że zdaje się z nich wynikać, że nie chce on, aby ktokolwiek 
poza „lingwistami” zajmował się nazywaniem świata, a nawet wymyślał nowe 
sposoby nazywania. Zdaniem Kaminsky, Ferro chciałby, żeby nazewnictwem 
zajmowali się jedynie eksperci od nazewnictwa, którzy zdają się nigdy nie być 
nauczycielami dorosłych, a już z pewnością nie nauczycielami w szkole wyższej 
czy średniej. 

Hooks (1994) napisał: fakt istnienia terminu nie oznacza, że w życie wcho-

dzi proces albo praktyka: można jednocześnie praktykować daną teorię i nie 

znać/nie posiadać terminu... (s. 61). Czasem dopiero później pojawia się okre-
ślenie na dane działanie. 

Pogeller (1994) wypisał dziesięć trendów, które, ma nadzieję, będą pomoc-
ne w przyszłym rozwoju europejskiej myśli andragogicznej. Są to: wiedza mię-
dzynarodowa, porównawcze zrozumienie, wpływy polityczne, jasny obraz doro-

słego jako „podmiotu” edukacji dorosłych, koncentracja na grupie wiekowej 
30–50, wytłumaczenie struktury społecznej klientów, „andragogika rozwojowa” 
krajów Trzeciego Świata, kryteria powodzenia w nauczaniu i uczeniu się, rozu-
mienie „światów życia” [„lifeworlds”] uczestników oraz nowe rodzaje i alterna-
tywy w edukacji dorosłych. Niektóre z tych elementów mogłyby również zna-
leźć zastosowanie w USA. 

Zmeyov (1994), ewidentnie popierający andragogikę, stwierdził, że naj-
ważniejszym trendem w edukacji dorosłych w Rosji są zastosowanie i dalszy 
rozwój w procesie edukacyjnym teorii edukacji dorosłych Knowlesa (1970, 
1980), czyli andragogiki. Zmeyov dodał również, że koncepcja Knowlesa [sztu-
ka i nauka pomocy dorosłym w uczeniu się],  która w sposób naukowy ugrunto-

wuje działalność uczniów i nauczycieli w zakresie ustalania celów i zadań, tre-

ści, form i metod działania, organizacji, technologii i realizacji procesu kształ-

cenia, jest w tej chwili uznawana w Rosji przez wielu naukowców i nauczycieli 

za podstawę teoretyczną dla edukacji dorosłych. Główny problem naukowy 

i praktyczny dla nauczycieli dorosłych to znalezienie najlepszego połączenia 

modeli pedagogicznych i andragogicznych w celu osiągnięcia założonych celów 

nauczania dla konkretnego ucznia w danej sytuacji (s. 36, 37). 
Wartenberg (1994) pokazuje, że dwie powierzchownie sprzeczne koncep-

cje – andragogiki (nauki o uczeniu się dorosłych) oraz języka jako całości – są 
jednak kompatybilne i powinny być brane pod uwagę przez planujących 
i wprowadzających programy zwalczania analfabetyzmu wśród dorosłych. 

Delayahe et al. (1994) sprawdzał ukierunkowanie ucznia w stronę andrago-
giki i pedagogiki za pomocą Kwestionariusza Orientacji Ucznia (EOQ) stwo-
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rzonego przez Christiana (1982). Doszedł do wniosku, że ilustrujące je linie 
były do siebie ułożone w sposób ortogonalny lub pod kątem prostym. To wska-
zuje niektóre z komplikacji związanych z uczeniem się dorosłych. Podstawo-
wym założeniem jest to, że dorosłość ucznia przesuwa się od niskiej do wyższej 
przez cztery etapy uczenia się: (a) niska andragogika/wysoka pedagogika; 
(b) wysoka andragogika/wysoka pedagogika; (c) wysoka andragogika/niska 
pedagogika; i (d) niska andragogika/niska pedagogika. 

Piątą pracą doktorską dotyczącą poglądu Knowlesa na andragogikę była 
praca Cooke'a (1994). Przyglądał się on koncecji Knowlesa z humanistycznego 
punktu widzenia i uważał, że całkiem słusznie można nazwać go „ojcem amery-
kańskiej andragogiki”. Uważał jednak, że może lepiej byłoby po prostu zwracać 
się do niego po imieniu, jak to często robił. 

Szósta praca doktorska, napisana przez Sawyers (1994), to porównanie fi-
lozofii Knowlesa i Freire'a. 

Knowles (1995) przygotował najbardziej wymowny i kompletny obraz an-
dragogiki z punktu widzenia USA. Teoria składa się z dwóch podstaw koncep-
cyjnych: teorii uczenia się i teorii planowania. Teoria uczenia się dotyczy doro-
słych i ich chęci stania się bądź wyrażania się w sposób kompetentny i składa 
się z sześciu części: (a) Dorośli potrzebują logicznego powodu do podjęcia na-
uki, (b) Mają potrzebę samokształcenia i odpowiedzialności za siebie, (c) Doro-
śli wchodzą w działania edukacyjne z doświadczeniem, które stanowi wartość 
w procesie uczenia się, dla nich i dla innych, (d) Są gotowi do nauki, gdy do-
świadczą potrzeby bądź gdy chcą działać w sposób bardziej efektywny w jakiejś 
sferze życia, (e) Dorośli postrzegają uczenie się przez pryzmat sytuacji życio-
wych zorientowanych na zadania, kwestie bądź problemy, które muszą rozwią-
zać, (f) Dorośli są o wiele bardziej zmotywowani wewnętrznie niż zewnętrznie. 

Koncepcyjna podstawa Knowlesa (1995) dla teorii planowania opiera się 
na procesie, a nie na treści. Ma na celu pomóc uczniowi przyswoić jakąkolwiek 
treść. Na powyższy proces składa się osiem składników: (a) przygotowanie 
uczniów do zajęć; (b) ustanowienie środowiska sprzyjającego nauce (wygodne-
go fizycznie, zachęcającego; jak również psychicznie – zapewniającego wza-
jemny szacunek i zaufanie, współpracę, wsparcie, otwartość, autentyczność, 
a także przyjemnego i ludzkiego); (c) zaangażowanie uczniów we wspólne pla-
nowanie; (d) zachęcenie uczniów do określenia swoich potrzeb edukacyjnych; 
(e) zaangażowanie uczniów w formułowanie celów edukacyjnych; (f) zaanga-
żowanie uczniów w opracowanie planu nauczania; (g) pomoc uczniom w reali-
zacji ich planów edukacyjnych oraz (h) zaangażowanie ich w ewaluację wyni-
ków uczenia się. Jak widać zaangażowanie to słowo-klucz w andragogice 
Knowlesa (a więc amerykańskiej), które pojawia się właściwie na każdym kroku 
procesu nauczania. 

Milligan (1995) zbadał andragogikę naukowo. Podsumował ją jako facylita-
cję procesu uczenia się dorosłych, która najlepiej może zostać osiągnięta poprzez 
podejście zorientowane na ucznia, które z punktu widzenia rozwoju wzmacnia 
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koncepcję „ja” ucznia, promuje autonomię, samokształcenie i myślenie krytyczne. 
Jednak, mimo pewnych pytań i wątpliwości, autor ten sądził, że nauczanie oparte 
na rozwiązywaniu problemów najbardziej widoczne w przypadku pielęgniarek, 
ma w sobie elementy andragogiki. 

Henschke (1995) skupił się na opisaniu tuzina spotkań z grupami, w róż-
nych środowiskach, i z którymi stosował teorię andragogiczną Knowlesa zgod-
nie ze swoim jej zrozumieniem i adaptacją, a następnie opisał niektóre rezultaty, 
które uznał w danym przypadku za sukces.  

Wzrost oporu wobec andragogiki i umacnianie się kontrargumentów 
1995–1998 

Welton (1995) wystąpił z jednym z najmocniejszych stwierdzeń przeciw 
andragogice i wpływowi Malcolma. Jego zdaniem „andragogiczny consensus” 

(umocowanie nauki o edukacji dorosłych wokół metod nauczania i rozumienia 

indywidualnego ucznia), uformowany przez kustoszy ortodoksyjnego podejścia 

w Amerykańskiej Komisji Profesorów [American Commission of Professors] 

w latach pięćdziesiątych i wzmocniony przez Knowlesa i innych w sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych, rozszedł się w szwach (s. 5). 

Welton wymienia następnie podstawowe zarzuty, a mianowicie: ze wzglę-
du na przyjętą perspektywę, nauczanie dorosłych odeszło od, kiedyś kluczowe-
go, budowania demokratycznych działań społecznych; ma słabe fundamenty; 
działa na korzyść wielkich organizacji i jest z punktu widzenia koncepcji nieod-
powiednie do działania na rzecz osób pozbawionych praw obywatelskich 
w społeczeństwie amerykańskim. 

Eitington (1996) w międzyczasie pracował cały czas nad swą książką i sto-
sował z powodzeniem swoje podejście andragogiczne w odniesieniu do różnych 
grup. Kontrast z powyższym punktem widzenia prowadził do interesujących 
debat. 

Zhang (1996) opisał jak andragogika stosowana jest w Chińskiej Republice 
Ludowej w procesie przechodzenia od gospodarki planowanej do socjalistycz-
nego systemu rynkowego. Stwierdził, że w dyskusji nad teoriami edukacyjnymi 
w rozwoju andragogiki, Deng XiaoPing wskazał edukację dorosłych/andra-
gogikę jako klucz do budowania potencjału ludzkiego, umiejętności, technolo-
gii, talentu i wiedzy. Cel ten miałby zostać osiągnięty poprzez system szkoleń 
pracowniczych, edukację ustawiczną, system kształcenia na poziomie szkoły 
podstawowej dla dorosłych, a także system szkół średnich i wyższych dla doro-
słych. 

Van Gent (1996) wskazywał na określanie terminem andragogiki edukacji 
ludzi dorosłych, podejścia do ich nauczania, pracy społecznej oraz zarządzania 
i organizacji społecznej. Uważał, że jej  przyszłość to funkcjonowanie jako 
ogólny termin dla edukacji dorosłych, jako dodatek do pedagogiki, która stoso-
wana była głównie w odniesieniu do sztuki i nauki o nauczaniu dzieci. 
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Z drugiej strony dyskusji Hanson (1996) wzywał, by nauczyciele dorosłych 
zaprzestali poszukiwań oddzielnej teorii nauczania dorosłych (andragogiki) 
i skoncentrowali się na usuwaniu wielu, niepodpartych dowodami założeń bazu-
jących na prawie utopijnych przekonaniach dotyczących nauczania i szkolenia 
dorosłych, powiązanych z pozbawionymi kontekstu poglądami na uczenie się 
i zwiększanie wpływu uczniów/pracowników. 

Smith (1996) przedstawił w skrócie historię użycia terminu „andragogika”. 
Następnie ograniczył się do omówienia głównych założeń koncepcji Malcolma 
Knowlesa i opisał niektóre z ogólnych kwestii związanych z podejściem prezen-
towanym przez Knowlesa, poprzez rozpatrzenie ich w powiązaniu ze środowi-
skiem i trwającą wciąż debatą. 

Mynen (n.d., ok 1996), opierając się na założeniach Knowlesa (1996), za-
oferował własne przemyślenia dotyczące znaczenia andragogiki. Jego celem 
było opisanie pochodzenia andragogiki, jej powiązań i faktycznych metod 
wdrożenia. Uznał, że andragogika może być stosowana w odniesieniu do 
wszystkich osób, również dzieci, z czego wynika fakt, że podział na uczniów 
dorosłych i dzieci może już nie być odpowiedni i oba zagadnienia powinny zo-
stać złączone. 

Zemke (1996) uaktualnił swoje koncepcje dotyczące andragogiki /uczenia 
się dorosłych. Kładł większy nacisk na projekty nauczania oparte na: nauczaniu 
problemowym, ocenie wstępnej, integracji informacji, analizie autentycznych 
przypadków, zorientowaniu na różne style uczenia się, wsparciu dla rozwoju 
i zmian w wartościach, a także strategiach transferu. 

Houle (1996), omawiając prace Knowlesa z zakresu andragogiki, stwier-
dził, że jego wizja pozostaje najbardziej zorientowanym na ucznia systemem 
nauczania dorosłych. Dodał również inne stwierdzenia. W jego opinii Knowles 
ewoluował, poszerzał, zmieniał swój punkt widzenia, stając się przez to rucho-
mym celem, szczególnie że był zaangażowany w wiele projektów o różnych 
rozmiarach, zarówno w środowiskach tradycyjnych, jak i nietypowych. Mógł do 
dyskusji wnosić doświadczenie, z którym nie mogli równać się jego przeciwni-
cy. Ponadto niektórzy jego zwolennicy rozwinęli warianty koncepcji andrago-
gicznej, co jeszcze poszerzało zakres dyskusji. Idea andragogiki Knowlesa miała 
zastosowanie w wielu różnych otoczeniach. Houle zakończył następującym 
stwierdzeniem: Ci, którzy chcą, mogą w pełni objąć swoją praktykę ideami 

Knowlesa i innych, tworząc odpowiedni fizyczny i psychologiczny klimat do 

uczenia się oraz przeprowadzając wszystkie procesy wspólnie. Co ważniejsze, 

andragogika ma wpływ na każdy inny system. Pozostaje to prawdą nawet 

w przypadku liderów, kierujących uczeniem się, głównie w kontekście opano-

wania danego tematu, pozyskania umiejętności, radzenia sobie z problemami 

społecznymi czy innego celu, który uważają za ważny dla uczniów w jak naj-

większej liczbie aspektów ich edukacji, jak również w tworzeniu środowiska jak 

najlepszego do nauki (s. 30). 
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Większość słowników do tego czasu nie zawierała hasła „andragogika”. 
Jednak „Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary” (1996) wskazuje na 
niedawne rozpoznanie tego terminu i zawiera definicję: „metody lub techniki 
używane przy nauczaniu dorosłych” (s. 77). Takie ujęcie nie współgrało z róż-
norodnymi definicjami używanymi w tym obszarze badań. W przypadku słowa, 
które mogłoby być niejasne bądź pozbawionego jednej jasnej definicji, Webster 
(1996) zawierał, na przykład, 179 wpisów pod hasłem „biec” [„run”]. Mimo to 
nie zrezygnowaliśmy z używania tego słowa wyłącznie z powodu jego wielu 
znaczeń. To mogłoby wskazywać na to, że andragogika wciąż mogłaby znaleźć 
zastosowanie w edukacji dorosłych, pomimo braku zgody na jedną definicję. 

Jednak Ferro (1997) nalega na nieużywanie tego terminu właśnie ze wzglę-
du na jego niejasność. Stwierdził, że używanie i samo znaczenie słowa andra-

gogika pociągnęło za sobą debatę nad tym terminem i doprowadziło do stwo-
rzenia innych, również niejasnych, a mających na celu definiowanie różnych 
aspektów nauczania dorosłych. Wezwał nauczycieli, aby skoncentrowali się na 
tym, co znają najlepiej, czyli planowaniu i realizacji działań edukacyjnych 
z dorosłymi.  

Conner (1997) zdecydowanie zadeklarowała, że andragogika odnosi się do 
edukacji dorosłych skoncentrowanej na uczniu. Stąd, w erze informacyjnej, 
implikacje przejścia od nauczania skoncentrowanego na nauczycielu do skon-
centrowanego na uczniu są wielkie. Opóźnianie lub powstrzymywanie tego ru-
chu spowolni możliwość uczenia się nowych technologii i zdobycie przewagi 
konkurencyjnej. Przedstawiła również główny obszar zainteresowania andrago-
giki jako rozumienie i dostosowywanie doświadczeń oraz przekonań w odnie-
sieniu do świata, z którym mamy na co dzień do czynienia. Zastanawiała się, jak 
możemy oczekiwać analizy i syntezy szerokiego zakresu informacji, jeśli po-
zwalamy komuś innemu, by określał ramy nauczania, sposób nauczania i czas 
nauczania. Uważa, że do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest „oduczenie się” 
zależności od nauczyciela.   

Milligan (1997) dalej wspierał swoje pierwsze spojrzenie na andragogikę 
(1995), w którym podsumował ją jako facylitację procesu uczenia się dorosłych, 
którą najlepiej osiągnąć poprzez podejście zorientowane na ucznia. 

Rostad (1998) opisał bibliotekę Nordyckiej Akademii Ludowej [Nordic 
Folk Academy] jako miejsce spotkań i centrum informacyjne specjalizujące się 
w pozaformalnej edukacji dorosłych, uczeniu się dorosłych i andragogice. Za-
wiera ona prawie 20000 książek i 250 czasopism. Stosuje andragogikę, aby nie 
dopuścić do zmarginalizowania ludzi o niskim poziomie edukacji i takich 
z miejsc o niskim zaludnieniu.  

Billington (1998) w bardzo praktyczny sposób odkrył, że andragogiczny 
proces samokształcenia zastosowany w przypadku programu studiów dokto-
ranckich ma pozytywny wpływ na wiele jego aspektów, między innymi: budo-
wanie ego studentów, motywację wewnętrzną, okres uczestnictwa w programie, 
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potrzebę stymulacji, przyjmowanie wyzwań i wysoce złożone podejście do roz-
woju, jego tempa. 

Jorgensen (1998) połączył idee Knowlesa, Rogersa, Jarvisa i Ellen White 
w złożony proces andragogiczny. Zasugerował takie rozwiązanie do zaangażowa-
nia studentów Adwentystów Dnia Siódmego do refleksji na temat swojej wiary 
i jej znaczeniu dla nich. 

Przeszłość i historyczne podłoże andragogiki – rozszerzanie zakresu 
i rozbudowa  1998–2000 

Henschke (1998a) przypomniał, że na długo przed pojawieniem się terminu 
andragogika w formie drukowanej w 1833 roku, nauczyciele ze starożytnej Gre-
cji i hebrajscy, jeśli również nie inni, używali słów, które były niejako przod-
kami andragogiki i zawierały elementy koncepcji, która przerodziła się w nie-
które z wielu różnych znaczeń i definicji andragogiki. Podjął się również opra-
cowania deskryptywnej definicji andragogiki, idącej w kierunku nazwania jej 
dziedziną badań naukowych. Przeciwstawił ją temu, co niektórzy spostrzegali 
jako słabnący wpływ andragogiki. Wrócił do czasów wcześniejszych i stwier-
dził, że język hebrajski, przed i w czasie Jezusa Chrystusa, wespół ze znacze-
niem wielu hebrajskich słów i ich greckich odpowiedników – uczyć się, na-
uczać, instruować, kierować, przewodzić oraz przykład/sposób/model – stanowi 
wyjątkowo bogate i żyzne źródło dla interpretacji andragogiki. Oczekiwał, że 
poprzez połączenie badań tych słów oraz elementów innych dokumentów, uda 
się uzyskać bardziej kompletną definicję andragogiki.  

Zmeyov (1998) trafnie definiuje andragogikę inaczej od reszty badaczy. 
Określa ją jako „teorię edukacji dorosłych, która wytycza podstawy działań 
uczniów i nauczycieli w zakresie planowania, realizacji, ewaluacji i poprawy 
nauczania dorosłych” (s. 106). 

Draper (1998), podając rozległe tło dla andragogiki, poddaje refleksji i pre-
zentuje historyczne podstawy dla pojawienia się i zastosowania terminu andra-
gogika: humanistyczna filozofia społeczna XVII i XVIII wieku, ruchy robotni-
cze z początku XX w Niemczech i USA, rozwój na skalę międzynarodową na-
uczania dorosłych po II wojnie światowej, wspólne punkty różnych terminolo-
gii, debata w Ameryce Północnej, postępowa filozofia leżąca u podstaw andra-
gogiki w Ameryce Północnej, stymulacja krytycznych dyskusji i badań oraz 
potencjał istnienia andragogiki jako teorii. Podsumował następująco: Przyglą-
danie się przemianom andragogiki/edukacji dorosłych jest ważne dla poszuki-

wań tożsamości tego obszaru badań. Chęć poznania znaczenia to również próba 

humanizacji i zrozumienia procesu edukacyjnego (s. 24). 
Baden (1998) stworzył i opisał dwadzieścia siedem różnych tematów oraz 

towarzyszących im technik interaktywnych, które postrzegał jako wyjątkowo 
użyteczne, pomocne dyrektorom w uzyskaniu większej efektywności w pełnie-
niu ich obowiązków.  
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Knowles et al. (1998) przedstawił uaktualnione piąte wydanie, ale doszło 
w nim do znacznych zmian w porównaniu z poprzednimi czterema i andragogi-
ka przesuwała się w odrobinę innym kierunku niż wcześniej. 

Green (1998) komentuje pewne ważne czynniki dotyczące nauki online 
i sugeruje, że uczniowie w modelu andragogicznym muszą znaleźć równowagę 
między odpowiedzialnością życiową a wymaganiami nauczania. Nauczyciele 
kierują uczniów do swojej własnej wiedzy, a niekoniecznie podają im fakty. 
Uczniowie muszą połączyć wielką ilość doświadczeń życiowych ze swoją bazą 
wiedzy w celu zrozumienia wartości uczenia się. Uczniowie są ponadto zorien-
towani na cele i wiedzą, po co przyswajają nowe informacje. Uczenie się to 
własna inicjatywa ucznia i zwykle trwa długo. 

Knowles et al. (1998) – wydanie to opublikowano parę miesięcy po śmierci 
Knowlesa. Jego współpracownicy zdawali się bardziej koncentrować na przed-
stawieniu swojej wizji andragogiki, a nie na zachowaniu szerokiej perspektywy, 
z której znany był Knowles. 

Henschke (1998b) również podkreślał, że w przygotowywaniu nauczycieli 
dorosłych andragogika staje się sposobem bycia bądź podejściem i profesor 
powinien być jej modelem/przykładem. W innym przypadku, jeśli nie uosabia-
my tego, co propagujemy, to uczymy czegoś innego. 

Hoods Woods (1998) postrzegał andragogikę w kontekście nauczania reali-
zowanego w terenie odludnym, w oparciu o cztery obszary wpływów środowi-
skowych, jakim podlega każda istota. Są to wpływy: zewnętrzne (fizyczne); 
wewnętrzne (fizyczne); zewnętrzne (duchowe) oraz wewnętrzne (duchowe). Te 
cztery rodzaje wpływów wchodzą w interakcje i określają jak dobrze poradzimy 
sobie w jakimkolwiek otoczeniu. 

Najbardziej kompletną ze wszystkich publikacji dotyczących andragogiki 
jest książka zawierająca trzydzieści publikacji Savicevica (1999) z dwudziestu 
sześciu lat. Jego praca zajmuje się wpływem, w przeszłości i w przyszłości, 
andragogiki na analfabetyzm, miejsce pracy, uniwersytety, szkolenia i badania, 
filozofie humanistyczne, ewolucję i przyszłość andragogiki oraz praktykę edu-
kacji dorosłych. Podaje również wiele opisów i definicji andragogiki. 

Boucouvalas (1999) podtrzymuje, że chociaż wyrafinowane narzędzia me-
todologiczne i epistemologiczne są podstawą dla właściwego prowadzenia ba-
dań w andragogice porównawczej, rola i wpływ „ja” na badacza jest równie 
ważnym elementem do rozważenia. 

Ponadto Milligan (1999) lepiej ugruntował swoją naukowo zbadaną koncep-
cję andragogiki (1995 i 1997). Więcej dowodów wskazuje na to, że największym 
ułatwieniem w uczeniu się dorosłych jest podejście zorientowane na ucznia. 

Dewar (1999) wyrażała ważne jej zdaniem podstawy andragogiki/uczenia 
się dorosłych w przypadku facylitacji procesu uczenia się realizowanego w sys-
temie online. Wzmacnianie i podtrzymywanie poczucia własnej wartości i za-
dowolenia to silne poboczne źródła motywacji w przypadku edukacji online. 
Nowa wiedza musi być zintegrowana z poprzednią; to oznacza aktywny udział 



 Spojrzenie na andragogikę i filozofię andragogiki:  zarys międzynarodowy  183 

uczestników. Uczenie się dorosłych musi być zorientowane na problemy i prze-
życia. Efektywne uczenie się dorosłych wiąże się z aktywnymi poszukiwaniami 
znaczenia, w którym nowe zadania nie są oderwane od poprzednich działań. 
Pewien stopień pobudzenia jest niezbędny do nauki, a stres to poważna blokada. 
Nauczanie i uczenie się oparte na współpracy wzmacniają obraz siebie zaintere-
sowanych i prowadzą do bardziej efektywnej nauki. Ogółem, dorośli uczą się 
najlepiej w atmosferze, w której nie czują się zagrożeni, która wspiera ekspery-
mentowanie, a także uznaje różne style uczenia się. Dorośli odczuwają niepokój 
i ambiwalencję w odniesieniu do uczenia się. Jest im łatwiej, jeśli: własny spo-
sób przedstawiania i interpretacja doświadczenia ucznia są uznawane za dobre, 
postrzegane jako aspekt mający wpływ na zmiany oraz szanowane jako poten-
cjalne źródło uczenia się; nauczyciel może oddać część kontroli nad procesami 
nauczania i planowania oraz ma możliwość dzielenia się nimi ze słuchaczami; 
nauczanie nie wymaga skończonych, jedynych, właściwych i zamkniętych od-
powiedzi; nauczanie zawiera tolerancję wobec niepewności, braku spójności 
i zróżnicowania; działalność edukacyjna promuje zarówno zadawanie pytań, jak 
i udzielanie  odpowiedzi, ale również wyszukiwanie problemów i ich rozwiązy-
wanie. Uczenie się przez dorosłych uczniów umiejętności jest ułatwiane wów-
czas, gdy pojedynczy uczniowie mogą ocenić swoje osiągnięcia i strategie 
w celu poznania własnych braków. 

Jednak Savicevic (1999) wskazywał na brak konsekwencji u Knowlesa pod 
względem określania andragogiki, co przyniosło ze sobą znaczne zdezoriento-
wanie i nieporozumienia. Zidentyfikował sześć pomyłek Knowlesa w odniesie-
niu do andragogiki. Po pierwsze, Knowles definiował andragogikę jako „sztukę 
i naukę”, działając podobnie jak Dewey w pedagogice. Po drugie, definiował 
andragogikę jako naukę i sztukę „pomagania dorosłym w uczeniu się”, czym 
umniejszał jej rangę do czegoś na kształt przepisu na zachowanie nauczyciela. 
Po trzecie, określił andragogikę mianem „modelu” dla nauczania, nawet na po-
ziomie przedszkola, co oddala ją od dziedziny poświęconej tylko dorosłym. Po 
czwarte, kierował andragogikę jedynie na problemy w nauczaniu, zaniedbując 
społeczne i psychologiczne wymiary dorosłości. Po piąte, kładł nacisk na indy-
widualne podejście do nauczania i edukacji, ale bez odniesienia do istniejącej 
sytuacji osób dorosłych, poziomu ich edukacji i innych czynników związanych 
z nauczaniem. Po szóste, braki w wiedzy historycznej u Knowlesa spowodowa-
ły, że uważał się za pierwszego, który posłużył się terminem andragogiki 
w amerykańskiej literaturze dotyczącej edukacji dorosłych. 

Mihall i Belletti (1999) przedstawiają przykład godzinnego programu szko-
leniowego obejmującego cele, różnice między uczniami dorosłymi i dziećmi, 
porównanie założeń pedagogiki i andragogiki, zasady nauczania dorosłych, pre-
zentację zalet i wad metod nauczania wraz z zasadami właściwego ich stosowa-
nia, zebranie informacji zwrotnych od uczestników kursu i quiz. 

Savicevic (1999) sugerował, że andragogika jest zdefiniowana jako dyscy-
plina naukowa, zajmująca się problematyką HRD, edukacją dorosłych i naucza-
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niem we wszelkich formach, edukacją formalną i nieformalną, zorganizowaną 
i samokształceniem. Jej zakres obejmowałby więc większą część ludzkiego ży-
cia. Łączona jest z postępem w kulturze i w wykonywaniu ról i zadań w pracy, 
obowiązków domowych, funkcji społecznych oraz podczas spędzania czasu 
wolnego. Wszystkie te obszary stanowią obszar zainteresowania HRD i edukacji 
dorosłych. Można powiedzieć, że utworzone zostało widoczne połączenie mię-
dzy badaniami a zastosowaniem andragogiki, gdzie andragogika to sztuka i na-
uka wspomagania dorosłych w procesie uczenia się, a HRD i edukacja doro-
słych to teoria, procesy  i technologia.  

Reischmann (1999) postrzegał andragogikę na poziomie akademickim jako 
naukę o edukacji dorosłych. Jednak w Niemczech większość badających zagad-
nienia andragogiki ma bezpośrednie kontakty z wybranymi segmentami instytu-
cji zapewniających edukację i z praktykami. 

Clark (1999) uważał, że dwie książki napisane w latach dwudziestych XX 
wieku zapoczątkowały zmiany w terminie „uczenie się dorosłych” – Uczenie się 
dorosłych [Adult Learning] Thorndike'a i Znaczenie edukacji dorosłych [The 

Meaning of Adult Education] Lindemana. W latach pięćdziesiątych edukatorzy 
w Europie zaczęli używać terminu „andragogika”, pochodzącego od greckiego 
„anere” – dorosły i „agogous” – sztuka i nauka pomagania uczniom w nauce. 
Chcieli mieć możliwość dyskutowania o zwiększającej się wiedzy o dorosłych 
uczniach równolegle z pedagogiką. W przeciwieństwie do pedagogiki, która 
koncentruje się na przekazywaniu wiedzy w postaci logicznych sekwencji, an-
dragogika ma na celu opracowanie i zarządzanie procesem ułatwiającym przy-
swojenie materiału przez uczniów. 

Thorpe (1999) opracował składającą się z 24 slajdów prezentację w Power 
Poincie skupiającą się na odpowiedzi na pytanie, jak złączyć razem wszystkie 
części – ucznia, instytucję i technologię. Koncentruje się również na tym, kim 
jest uczeń oraz na fakcie, że andragogiki trzeba się nauczyć, dostosować ją do 
ucznia i zintegrować z technologią. 

Osborn (1999) stwierdziła, że andragogika posiada potencjał, by odegrać 
ważną rolę w kształceniu na odległość. Odkryła jednak, że uczniowie muszą 
poznać zasady podejścia nauczyciela, aby zrozumieć jego oczekiwania. Więk-
szość z nich została wyuczona tego, by polegać na kierowniczej roli nauczycie-
la. Niektórym trzeba pokazać, jak powinni przejąć odpowiedzialność za swoją 
edukację i stać się osobami samosterownymi. 

Podobnie Ovesni (1999) wspierał ideę, że andragogika generuje własną 
wiedzę i ma coś do zaoferowania innym dziedzinom w ramach współpracy. 
Andragogika nie stanowi elementu innej dziedziny niezależnie od nazwy tej 
drugiej. Jest po prostu integralną częścią rodziny nauk zajmujących się edukacją 
i nie jest ani nadrzędna, ani podrzędna wobec jakiejkolwiek z nich. Andragogika 
zachowuje w ten sposób niezależność od innych nauk. 
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Merriam (1999) twierdziła, że andragogika jest jedną z głównych idei w za-
kresie edukacji dorosłych, która wyrasta z praktyki, a nie z badań i wiedzy innych 
dyscyplin, w szczególności psychologii.  

Henschke (1999) analizował lukę pomiędzy „uczeniem się” i „wykonaniem” 
w ramach koncepcji andragogicznej związanej z edukacją dorosłych i HRD. Re-
fleksje nad niektórymi elementami Akademii Rozwoju Zasobów Ludzkich [Aca-
demy of Humar Resource Development] doprowadziły go do wskazania na bli-
skość tych dwóch oddzielnych terminów, które stanowią niejako dwie strony tego 
samego medalu, a także, że ich bliskie związki to klucz do HRD. 

Savicevic (2000) również przyglądał się różnym dawnym zjawiskom i tłu 
andragogiki nim  termin ten zaczął występować w publikacjach. W ramach tego 
dodał inny element do naukowej podstawy i opracowania andragogiki. Książka 
jest w języku serbskim, ale podaje podsumowanie po angielsku. Wskazuje ono, 
że badanie poświęcono poszukiwaniom korzeni idei andragogicznych, począw-
szy od cywilizacji starożytnych, a kończąc na teraźniejszości. Termin „idee 
andragogiczne” rozumiany jest jako zbiór myśli i koncepcji dotyczących eduka-
cji i nauczania dorosłych, system instytucji andragogicznych pojawiający się 
w niektórych cywilizacjach, jak również praktykę andragogiczną, w ramach 
której te idee realizowano. Prowadzone w ramach prac badanie składa się z wie-
lu powiązanych w logiczny sposób rozdziałów i dzieli się na pięć części: 
(a) Koncepcyjne i metodologiczne ramy, czyli naturę i charakterystykę badań 
idei andragogicznych i metodologicznych ram badań; (b) Poszukiwania korzeni 
idei andragogicznych: uczenie się dorosłych w okresie przedpiśmiennym; cywi-
lizacja starożytna Greków; działalność sofistów; Sokrates, Platon; Arystoteles; 
rozpowszechnienie greckiej kultury i nauki; starożytny Rzym; żydowskie dzie-
dzictwo kulturowe; średniowiecze i przewrót nowego wieku; (c) Andragogiczne 
idee w kontekście międzynarodowym: prace Jana Amosa Komeńskiego; idee 
Grundtviga i ich praktyczne zastosowanie, koncepcje E.N. Medinskiego; spoj-
rzenie E.C. Lindemanna; rozumienie Thorndike'a oraz myśli Freire'a; (d) An-
dragogiczne idee w kontekście jugosłowiańskim, w tym: praktyczne zastosowa-
nia w jugosłowiańskim obszarze kulturowym; filozofia społeczna Svetovara 
Markovica; Radovana Dragovica; Dimitrija Tucovica; Dusan Popovic; Filipa 
Filipovica; działania serbskich socjaldemokratów w praktyce i myśli Vicentija 
Rakicca; (e) Ogólne omówienie kończące adragogiczne porównania i konkluzję.  

Ovesni (2000) proponował trzy koncepcje i modele przygotowania zawo-
dowego andragogów oparte na naukowych badaniach z tej dziedziny. To: model 
przygotowania zawodowego specjalistów andragogów o profilu ogólnym; model 
z możliwą tendencją wyróżniającą; także modele dywersyfikacji pod kątem 
obszaru systemu edukacji dorosłych, na przykład zakresu systemu bądź w od-
niesieniu do instytucji i stowarzyszeń, w ramach których odbywa się proces 
edukacji. 

Dodatkowo Monts (2000) sugerował badania różnych kwestii związanych 
z andragogiką, na przykład wpływu nauki uczniów opartej na samokształceniu 
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na sukces akademicki. Zwraca również uwagę na potrzebę szkoleń dla nauczy-
cieli i uczniów w nauczaniu i uczeniu się andragogicznym w celu oderwania się 
od mentalności pedagogicznej i osiągnięcia lepszych wyników stosowania mo-
delu andragogicznego. 

Reischmann (2000) wskazywał na fakt, że w 1994 r. zmienił nazwę „Dy-
rektor wydziału edukacji dorosłych” na „Dyrektor wydziału andragogiki” na 
Uniwersytecie Otto Freidericka w Bamberg. Jego sposób rozumowania zakładał 
rozróżnienie „andragogiki jako badań” i „edukacji dorosłych jako praktyki” 
w zakresie nauczania i uczenia się dorosłych. 

Johnson (2000) spostrzegał andragogikę jako podejście do nauczania kon-
centrujące się na uczniu w każdym aspekcie jego życia. Stwierdził również, że 
patrząc na większość, a może nawet wszystkie definicje w literaturze z zakresu 
nauk społecznych, andragogikę można by kwalifikować do grupy teorii, a przy-
najmniej teorii wschodzących. Wierzył również w to, że w andragogikę wbudo-
wana jest metoda angażowania uczniów do poszukiwania znaczeń w ich życiu 
osobistym i zawodowym. Podczas czterdziestu lat pracy [wiele z niej w jakimś 
zakresie z Malcolmem Knowlesem], z sukcesami testował i stosował andrago-
giczne metody w wielu środowiskach oraz z wieloma uczestnikami.   

 
Tłumaczenie: Marcin Basiak 
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A look at andragogy and the philosophy of andragogy:  
an international perspective 

 
Key words: History and Philosophy of Andragogy. 
 
Summary: This paper on the History and Philosophy of Andragogy is mainly lim-
ited [with a few exceptions] to a chronological history and the accompanying phi-
losophy of andragogy, in line with when the English language documents were 
published and personal descriptions of events were written down. Some of these 
documents, however, present aspects of the events and ideas which recount the 
years and contexts in which they appeared in published form. This will not be an 
exact history of the events and philosophy as they appear in chronological order.  
But, this will be presented in the general sequence of the years that the articles, 
books, commentaries, and any other publication forms were recorded or appeared 
in print and / or were published.  
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