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O  POtRZEBIE  kSZtAŁtOWANIA  
kOMPEtENCjI  AUtOkREACYjNYCH 

DOROSŁYCH

Wprowadzenie

W cyklu życia człowiek nabywa różnego rodzaju kompetencje. Wśród nich 
można wyróżnić kompetencje poznawcze, osobiste, społeczne, menadżerskie, 
firmowe i biznesowe (Filipowicz 2004, s. 39). Jednak najczęściej są one utoż-
samiane z posiadaniem przez jednostkę wiedzy i umiejętności (Dubisz 2006, 
s. 186), które pozwalają jej na efektywne funkcjonowanie w roli zawodowej. 
Od dobrego pracownika oczekuje się, że będzie on kompetentny w wykony-
waniu powierzonych mu czynności i zadań. W literaturze z zakresu nauk eko-
nomicznych i o zarządzaniu można odnaleźć informacje na temat konkretnych 
cech, jakie powinien posiadać pracownik. Są to m.in. kompetencje interperso-
nalne, techniczne, administracyjne, koncepcyjne i organizacyjne (Šmid 2000, 
s. 160). Wszystkie te właściwości pozwalają na sprostanie trudnościom, jakie 
napotyka się w pracy zawodowej. Okazują się one pomocne w sytuacjach, wy-
magających od jednostki fachowej wiedzy oraz sprawnego działania. Posiada-
nie pewnych kompetencji umożliwia pracownikowi wypełnianie w zadowala-
jący sposób, na odpowiednim poziomie, obowiązków zawodowych. Wiedza 
i umiejętności, wchodzące w skład kompetencji, są źródłem profesjonalnej ak-
tywności człowieka. Posiadanie ich jest doceniane w działalności o charakterze 
zawodowym. Dlatego placówki edukacyjne oferują szeroką gamę zajęć, kształ-
tujących tę cechę pracowników. Nabywanie kompetencji zawodowych odbywa 
się głównie w trakcie kształcenia szkolnego. Zawodowa edukacja formalna jest 
bardzo rozbudowana. Obejmuje gimnazja z oddziałami przysposabiającymi do 
pracy, zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające, szkoły 
policealne oraz szkoły wyższe (Bogaj, Kwiatkowski 2006, s. 70–72). Posze-
rzanie kompetencji zawodowych odbywa się w różnego rodzaju zakładach, 
specjalizujących się w tego typu działalności, takich jak: Związki Zakładów 
Doskonalenia Zawodowego, Związki Rzemiosł Polskich, Centra Kształcenia 
Praktycznego, Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (Ibidem, 
s. 67). Nabywanie i doskonalenie kompetencji w zakresie pełnionych ról za-
wodowych może odbywać się również w obszarze kształcenia pozaszkolnego, 
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organizowanego przez stowarzyszenia, uniwersytety społeczne, wszechnice, 
związki zawodowe, zakłady pracy, firmy szkoleniowe i inne (Ibidem, s. 73–75). 
Omawiany proces może odbywać się także poprzez samokształcenie, uczestni-
czenie w stażach, praktykach i wolontariatach. Ilość zajęć, kształcących kom-
petencje przydatne w pracy zawodowej, jest bardzo duża, a dostęp do świad-
czących je typów placówek jest niemal nieograniczony. Zarówno w obszarze 
edukacji formalnej i nieformalnej można zauważyć znaczący wpływ ekono-
mii i potrzeb rynku pracy na formowanie się oferty edukacyjnej (Palka 2004, 
s. 83–88). Zdominowanie jej przez ekonomię kształcenia doprowadziło do 
marginalizacji, a wręcz rezygnacji z kształtowania kompetencji osobowościo-
wych, w tym autokreacyjnych. To zaniedbanie może owocować negatywnymi 
skutkami, ujawniającymi się w osobowości oraz przebiegu życia człowieka 
dorosłego. 

Autokreacja człowieka dorosłego – istota zjawiska

Na co dzień człowiek wielokrotnie napotyka na skomplikowane sytuacje. 
Wówczas, podejmując decyzje dotyczące własnego życia, jednostka kieruje się 
najczęściej intuicją. Dokonuje kalkulacji możliwych zysków i strat, aby podjąć 
jak najlepszą decyzję, dotyczącą dalszych losów. Wsparciem dla człowieka, 
znajdującego się w tego typu sytuacji, może okazać się posiadanie kompetencji 
autokreacyjnych, dotyczących jednego z przejawów aktywności człowieka, ja-
kim jest kształtowanie samego siebie. Autokreacja jest to proces nierozerwalnie 
związany z ludzkim rozwojem. Wielu badaczy z zakresu filozofii, psychologii 
i pedagogiki podjęło próby wyjaśnienia tego zjawiska. Jak dotąd jednak jest 
ono niejednoznacznie definiowane. Owa niespójność dotyczy stopnia ogólno-
ści oraz atrybutów tego procesu. Kształtowanie samego siebie (współformo-
wanie siebie) utożsamiane jest z autokreacją, która mieści w sobie działania 
formujące sferę fizyczną, psychologiczną i społeczno-kulturową człowieka. 
Węższymi pojęciami, wchodzącymi w skład autokreacji, są np. samokształce-
nie i samowychowanie. Zachowania te mają na celu dokonanie zmian w jed-
nostce w zakresie poszczególnych obszarów jej funkcjonowania. Badacze nie 
są zgodni co do celowości i intencjonalności działań, kształtujących samego 
siebie. Zbigniew Pietrasiński określił autokreację jako „współformowanie się 
jednostki poprzez swe względnie autonomiczne wybory i działania” (Pietrasiń-
ski 2008, s. 71). W powyższej definicji wyznacznikiem zaistnienia samokształ-
towania się jest dobrowolność podejmowanej aktywności. Tego typu działania 
mogą być intencjonalne, czyli świadome, celowe, zmierzające do osiągnięcia 
określonych zmian we własnej osobie. Ponadto autor zaliczył do autokreacji 
te działania, które podejmowane przez człowieka, prowadzą do powstania 
różnego rodzaju autoprzekształceń w sposób niezamierzony. Oznacza to, że 
współtworzenie siebie może mieć zarazem charakter intencjonalny, jak i nie-
intencjonalny, bowiem każda aktywność oraz fakt niepodejmowania żadnych 
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działań pozostawia piętno w osobowości człowieka. Przyjmując to założenie, 
dostrzega się wszechobecność autokreacji. Te akty i wybory, które z góry są na-
stawione na kształtowanie samego siebie i swoich losów, stanowią mniej liczną 
grupę działań autokreacyjnych. Większość wyborów, podejmowanych w toku 
codziennego życia, odbywa się bez świadomości o ich efektach osobowotwór-
czych. Tak rozumiana autokreacja jest zjawiskiem codziennym i nieuniknio-
nym (Ibidem, s. 71–72).

Psycholodzy i pedagodzy niejednokrotnie negują tak szerokie pojmowanie 
autokreacji. Odmienne od Z. Pietrasińskiego stanowisko zaprezentowała Justy-
na Pawlak. Zgodnie z jej definicją autokreacja jest to „każdy sposób kreowania 
siebie, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich elementów składających się na 
kształt jednostki” (Pawlak 2009, s. 14). Autorka wyróżniła przejawy kształ-
towania samego siebie, które wpływają na zmiany w osobowości jednostki, 
rozwój intelektu, ciała, jak również relacji z innymi ludźmi oraz wprowadzanie 
zmian w najbliższym otoczeniu. Jednak aby uznać wszystkie tego typu dzia-
łania za przejawy autokreacji, muszą one spełnić podstawowy warunek – do-
konanie przekształceń w jednostce musi być celowe. Nie muszą one odnosić 
bezpośredniego skutku, jednak jest on zaplanowany (Ibidem, s. 13–14).

Roman Schulz również zaliczył do autokreacji tylko te działania, które są 
zamierzone i z założenia nastawione na twórcze przekształcanie samego siebie. 
Według niego kształtowanie samego siebie jest procesem twórczym, w którym 
„to podmiotem działań twórczych, jak i ich autentycznym tworzywem oraz pro-
duktem”( Schulz 1989, s. 78) jest jednostka. Tak rozumiane współformowanie 
siebie może przejawiać się w dwóch wymiarach. Pierwszy – profesjonalny – 
dotyczy funkcjonowania jednostki w roli zawodowej. Do działań podejmowa-
nych w tym wymiarze zaliczono: samokształcenie, dokształcanie i doskonale-
nie, działania nowatorskie oraz poszukiwanie nowych obszarów aktywności 
zawodowej. Drugi – osobisty – realizowany jest poprzez poszukiwanie samo-
wiedzy, samookreślenie się, budowanie ideału własnej osoby, wybór celów 
i wartości życiowych, urzeczywistnianie programu rozwoju osobowego (Ibi-
dem, s. 79–80). Wszelkie działania, podejmowane przez jednostkę w celu do-
konania zmian w samym sobie lub pokierowania swymi losami w określonym 
kierunku, wynikają z wewnętrznej potrzeby podmiotu, zwanej „imperatywem 
wewnętrznym”. Nie można zapomnieć, że człowiek, jako istota żyjąca w spo-
łeczeństwie, podlega jego wpływom. Oddziaływanie otoczenia oraz działanie 
kontroli społecznej determinują obszar zmian, które jednostka pragnie wpro-
wadzić w samym sobie i swoim życiu (Idem 1990, s. 227–228).

kompetencje autokreacyjne i ich wpływ na realizację zadań rozwojowych

W sytuacji, gdy rozwój człowieka okazuje się być niekontrolowany, 
a wręcz, jak twierdzi Z. Pietrasiński, jest efektem ubocznym codzienności, try-
bu życia i upodobań jednostki, korzystne jest kształtowanie wśród ludzi doro-
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słych kompetencji autokreacyjnych. Autor zdefiniował to pojęcie w kontekście 
rozważań nad rozwojem człowieka dorosłego. Są to według niego „umiejęt-
ności, wiedza i kroki wspomagające aktywność autokreacyjną (Pietrasiński 
2008, s. 162). Nabywanie ich odbywa się m.in. poprzez zdobywanie kolejnych 
doświadczeń. Obok kompetencji autokreacyjnej, autor wymienił kompetencję 
biograficzną. Określił ją jako „umiejętność współtworzenia przez jednostkę 
własnego życia i rozwoju oraz wspomaganie rozwoju innych w sposób coraz 
bardziej systemowy” (Ibidem, s. 128). W jej skład wchodzą dwa komponenty: 
wiedza autokreacyjna (społeczna i indywidualna wiedza, która wspomaga jed-
nostkę w trakcie rozwoju i kierowania własnym losem) i myślenie biograficzne 
(ukierunkowane na rozwiązywanie problemów autokreacyjnych w kontekście 
całego życia) (Idem, 1990, s. 144–145). Dzięki nim ma miejsce umiejętne okre-
ślanie celów działania, monitorowanie wykonania zaplanowanych czynności, 
formułowanie zasad postępowania, projektowanie, wprowadzanie i ocena 
zmian. Dzięki posiadaniu kompetencji autokreacyjnych jednostka zdolna jest 
do autorefleksji, krytycznego spojrzenia na własną osobę oraz samooceny. 

Maria Dudzikowa wyznaczyła definicję kompetencji autokreacyjnych, 
uznając je za pewnego rodzaju strukturę poznawczą, na którą składają się zdol-
ności, wiedza oraz doświadczenia, oparte na zbiorze przekonań, mówiących 
o celu i sposobie działania, zmierzającego do „osiągania we własnej osobowo-
ści i zachowaniach zmian zgodnych z pożądanymi przez siebie standardami” 
(Kwiatkowska 1994, s. 206). Dzięki nim jednostka potrafi określić przebieg 
procesu autokreacji, począwszy od fazy „poznawczo-oceniającej”, w której 
dochodzi do opisu samego siebie oraz jego oceny. Kolejno przechodzi przez 
etap „konceptualizacji stanów »ja«” do realizacji zamierzeń oraz ich oceny. Tak 
sformułowany, usystematyzowany sposób kształtowania samego siebie upo-
rządkowuje wszelkie zmiany, wprowadzane przez jednostkę oraz pozwala na 
skonkretyzowanie celu działań i sposobu jego realizacji (Ibidem, s. 200–207).

Tego typu kompetencje mogą okazać się szczególnie przydatne osobom 
dorosłym w trakcie rozwoju osobistego i zawodowego. Jednostka, stając na-
przeciw zadaniom rozwojowym na poszczególnych etapach życia, czerpie siły 
z dotychczasowych doświadczeń. W tym zakresie szczególne znaczenie zy-
skuje myślenie biograficzne – komponent kompetencji autokreacyjnych. Erik 
Erikson, opisując rozwój człowieka, mówi o siłach witalnych, mających źródło 
w pozytywnym przeżyciu poprzedniego kryzysu rozwojowego (Rubacha 2000, 
s. 25). W związku z tym, dzięki myśleniu biograficznemu, łatwiej pozytywnie 
rozstrzygnąć kryzysy dorosłości. Zgodnie z teorią E. Ericksona, osoby pomię-
dzy 20 a 35 rokiem życia dokonują wyboru partnera oraz podejmują decyzję 
co do drogi samorealizacji (Harwas-Napierała, Trempała 2000, s. 206). Auto-
kreacja, obejmująca dążenie do samowiedzy, samookreślania się i zachowania 
osobowej integralności i tożsamości, przejawia się na tym etapie. Świadomość 
wpływu jednostki na jej losy oraz uzmysłowienie sobie potrzeby kierowania 
własnym życiem oddziałuje na wynik realizacji tego zadania rozwojowego. 
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„Warunkiem prawdziwego partnerstwa – które jest istotą kryzysu wczesnej do-
rosłości – jest to, iż trzeba się najpierw stać sobą” (Erikson 2004, s. 91). Można 
osiągnąć to dzięki autokreacji. Podobne przykłady korzystania z kompetencji 
autokreacyjnych można dostrzec na pozostałych etapach rozwoju. Średnia 
dorosłość (między 35–40 a 55–60 rokiem życia) skierowana jest na rozstrzy-
gnięcie dylematu generatywności. Umiejętność określenia swojego statusu, 
wyznaczenia celu w życiu oraz zdolność do pokierowania nim daje określone 
wyniki w postaci generatywności. Jednostka dzięki wiedzy autokreacyjnej oraz 
samowiedzy może określić obszar życia, w którym ta produktywność się od-
bywa. W zależności od potrzeb może mieć to miejsce w wymiarze osobistym 
lub zawodowym. Ostatnim etapem w życiu człowieka dorosłego jest okres 
późnej dorosłości. Jednostka w zetknięciu ze zmianami fizycznymi, trudny-
mi sytuacjami, takimi jak utrata bliskich, zmiana środowiska, utrata znaczenia 
społecznego, dokonuje podsumowania własnego życia. Pozytywne rozliczenie 
się z przeszłością pozwala na odczuwanie spełnienia, zadowolenia z życia (Ibi-
dem, s. 92). Wyposażenie jednostki w kompetencje autokreacyjne niewątpli-
wie pomoże jej pozytywnie rozstrzygnąć dylematy młodości i wszelkie zada-
nia rozwojowe (kryzysy), które napotyka. Natomiast myślenie biograficzne jest 
podstawą rozliczenia się z przeszłością. Nie można zapominać o tym, że późna 
dorosłość to nie tylko okres podsumowań i stagnacji. Osoby starsze również 
mają różnego rodzaju potrzeby rozwojowe oraz podobnie jak ludzie młodzi 
są gotowi podjąć wysiłek autokreacyjny. Jest to szczególnie ważne zadanie 
w momencie przejścia na emeryturę, wejścia w kolejną grupę społeczną oraz 
funkcjonowania w nowej sytuacji. Wymaga to reorganizacji dotychczasowego 
trybu życia, wyznaczenia nowych priorytetów, a przede wszystkim umiejętno-
ści dostrzeżenia i realizacji własnych potrzeb. Wraz z przejściem na emeryturę 
jednostka musi poradzić sobie z dużą ilością wolnego czasu. Nieumiejętność 
jego zagospodarowania oraz brak przynależności do swojej grupy wiekowej 
mogą przyczynić się do poczucia bezużyteczności, a ostatecznie do negatyw-
nego rozstrzygnięcia kryzysów tego okresu. Coraz częściej w starzejącym się 
demograficznie społeczeństwie dostrzega się potrzeby rozwojowe ludzi w po-
deszłym wieku. Poszerzająca się oferta kulturalno-oświatowa skierowana wła-
śnie do tej grypy stawia sobie za cel zaspokajanie jej potrzeb autokreacyjnych. 
Dzięki temu wspiera się przekierowanie aktywności ludzi w podeszłym wieku, 
z dotychczasowej – zawodowej, ku nowym obszarom, takim jak działalność 
edukacyjna, organizatorska czy społeczna. Sprzyja to uniknięciu wyłączenia 
się takiego człowieka z kontaktów społecznych, wykraczających poza życie 
rodzinne (Havighurst, Neugarten 1968, s. 161–172). 

Wnioski płynące z posiadania kompetencji autokreacyjnych

Na podstawie powyższych rozważań można zauważyć znaczący wpływ 
kompetencji autokreacyjnej na rozwój osobowy człowieka w cyklu życia. 
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Przede wszystkim jest ona skierowana na wspieranie współformowania się 
człowieka. Dzięki niej zminimalizowany zostanie czynnik przypadkowy – lo-
sowy. Dzięki umiejętnościom, wchodzącym w skład omawianej kompetencji, 
osobowość jednostki jest stabilna i adekwatna, ponieważ potrafi ona dokonać 
samoobserwacji, samooceny oraz poddać zastany efekt krytycznej i konstruk-
tywnej analizie. Kolejnym krokiem we współformowaniu siebie jest określenie 
postulowanego stanu zmian, zgodnie z własnymi możliwościami. Ów kierunek 
wyznaczają cele i zadania rozwojowe. Ostatecznym etapem jest realizacja za-
mierzeń i ocena uzyskanych efektów. 

Posiadanie kompetencji autokreacyjnych zyskuje bardzo ważne znaczenie 
w odniesieniu do założeń edukacji ustawicznej. Kształcenie ludzi dorosłych nie 
jest obowiązkowe, udział w nim jest dobrowolny i bazuje na potrzebach grupy 
odbiorców. Wymaga ono od ludzi prezentowania postawy autoedukacji, która 
jest przejawem autokreacji intencjonalnej (Jankowski 2003, s. 108). Jest to jedno 
z podstawowych założeń edukacji całożyciowej, dostrzegające potencjał nie tylko 
w instytucjach kierujących rozwojem, ale i samej jednostce, korzystającej z ofer-
ty edukacyjnej. Warunkiem koniecznym podjęcia autoedukacji jest wytworzenie 
w świadomości człowieka ideału osobowego, do którego zmierza. Dzięki temu ma 
miejsce krystalizacja zamierzeń w zakresie samokształcenia (Ibidem, s. 137). 

Wyposażanie w kompetencje autokreacyjne ludzi dorosłych okazuje się być 
odpowiedzią na zmiany, zachodzące we współczesnym świecie. Zwiększające 
się znaczenie podmiotowego wymiaru ludzkiego życia oraz przemiany statusu 
człowieka w społeczeństwie ku „autonomizacji bytu jednostkowego” (Schulz 
1990b, s. 228) doprowadziły do dostrzeżenia znaczenia autokreacji człowieka 
zarówno w wymiarze osobistym, jak i profesjonalnym (Ibidem, s. 227–230). Po-
trzeba wsparcia ludzi dorosłych w ich działaniach samorozwojowych przejawia 
się m.in. w rosnącym zainteresowaniu takimi formami pracy pedagogicznej, jak 
doradztwo, poradnictwo, coaching oraz pomocy niepedagogicznej, np. wróżek 
[sic!]. Rosnącą społeczną świadomość, dotyczącą możliwości wpływania na 
kształt samego siebie, można zauważyć w dużym zainteresowaniu takimi forma-
mi kształcenia, jak trening asertywności, kursy rozwoju osobistego itp. W odpo-
wiedzi na tego typu społeczne zapotrzebowanie powinny pojawić się działania 
pedagogiczne, dzięki którym jednostka będzie przygotowana do świadomego 
kierowania swoim życiem, odpowiedzialnego kreowania swojej osoby, a co za 
tym idzie – będzie wyposażona w kompetencje autokreacyjne. 

Korzystne okazuje się włączenie do szerokiej oferty kursów rozwijających 
różne sfery osobowości ludzi dorosłych zagadnień, dotyczących autokreacji. 
Powinna ona obejmować wiele zagadnień prezentujących istotę tego zjawi-
ska, jego źródła, uwarunkowania, a przede wszystkim jego wpływ na przebieg 
i jakość życia ludzi dorosłych. W kształtowaniu kompetencji autokreacyjnych 
należy uwzględnić dwa podstawowe komponenty, jakimi są wiedza i umiejęt-
ności. Przekazywanie wiadomości powinno zawierać informacje o różnych 
sposobach kształtowania samego siebie, obejmujących m.in. formalne i niefor-
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malne szczeble edukacji, jak i znaczeniu świadomego samokształcenia i samo-
wychowania. Wspieranie sfery umiejętności w trakcie warsztatów i treningów 
powinno obejmować wyrabianie u jednostek zdolności samookreślania się, sa-
mooceny, planowania własnych działań rozwojowych, sposobów ich realizacji 
oraz oceny. 

Wraz z upływem lat można spodziewać się wzrostu znaczenia autokreacji 
oraz upowszechnienia się praktyk samorozwojowych. Pozwoli to na bardziej 
świadome planowanie swojego życia, szybsze i łatwiejsze radzenie sobie z re-
alizacją zadań rozwojowych oraz z efektywniejszym funkcjonowaniem w roli 
zawodowej. W związku z rosnącym zainteresowaniem społecznym wieloma 
zajęciami, wspierającymi samorozwój konieczne jest wzbogacenie ich o wie-
dzę i doświadczenia pedagogiczne. Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne 
zamierzeń autokreacyjnych człowieka optymalizuje ich realizację. Pozwala 
wyznaczyć odpowiednie cele oraz sposoby ich urzeczywistniania. Dotychczas 
tematyka autokreacji była marginalizowana w rozważaniach pedagogicznych. 
Zajmowali się nią nieliczni badacze, głównie teoretycy. Występowanie i stan 
tego zjawiska nie zostały przebadane wśród dorosłych. Tego typu badania em-
piryczne i rozważania powinny stać się inspiracją do wzbogacenia oferty zajęć 
pedagogicznych. Powszechne stosowanie tego pojęcia wśród nauk o człowieku 
pozwoli na holistyczne spojrzenie na samokształtowanie się jednostki, obej-
mujące wszystkie sfery jego egzystencji. Dostrzeżenie potencjału, leżącego 
w kształtowaniu kompetencji autokreacyjnych, może dostarczyć andragogice 
nowych obszarów wspierania ludzi dorosłych.

Recenzentka: Zofia Szarota
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Summary

the need for the development of autocreational competencies of adults 
development of adults, self-development, autocreation, competencies of 

adults, autocreational competencies 

Development of civilization, changes in the labour market and increasing 
levels of consciousness of the individual led to the enrichment of a set of com-
petencies, characterizing adults, by autocreational competencies. In response 
to public demand, a wide range of classes and various forms of assistance ap-
peared, aimed in order to support adults in aware and effective management of 
their lives and development. Within activities of this type autocreational com-
petencies are created. The need for development of theses competencies and the 
importance of self-creation in modern society must be noted. It should become 
a subject of discussion of andragogues, particulary practitioners. The support 
and supplement of existing range of autocreational courses by knowledge and 
pedagogic experience and including them in various forms of adults education 
are necessary.


