
CZTERY STADIA CYKLU UCZENIA SI Ę I TWOJE MOCNE STRONY 
 

Każde stadium uczenia się daje się szczegółowo scharakteryzować. Niektórzy ludzie preferują 
wybrane stadia. Zalety korzystania z poszczególnych stadiów przedstawia poniższe 
zestawienie. 

 
Konkretne przeżycie (KP) 
 
W tym stadium cyklu uczenia się 
szczególnie ważne  są osobiste kontakty z 
ludźmi w codziennych sytuacjach. W 
stadium tym istnieje tendencja do ufania 
bardziej uczuciom niż racjonalnym 
przesłankom. Daje to podstawy do bycia 
otwartym na nowe idee i skłonnym do 
podejmowania zmian. 
 

Uczenie się „emocjonalne” 
• skupienie się na doświadczeniu „tu i 

teraz” 
• zwrócenie się „ku ludziom” 
• uprawnienie do wyrażania uczuć 
 

Refleksyjna obserwacja (RO) 
 
W tym stadium rozpatrują koncepcje i 
sytuacje z różnych punktów widzenia, 
kładąc nacisk na cierpliwość, obiektywizm i 
ostrożny osąd. Stadium to nie musi wiązać 
się z podejmowaniem działania.  

Uczenie się „obserwacyjne” 
• możliwość spostrzegania spraw z 

różnych perspektyw 
• czas na refleksję, role słuchacza i 

obserwatora 
poszukiwanie „znaczenia” rzeczy 

 
Abstrakcyjne uogólnienie (AU) 
 
W tym stadium uczenie się wymaga 
zastosowania rozumowania logicznego w 
celu zrozumienia problemów lub sytuacji. 
W dojściu do rozwiązania problemu ważne 
staje się zakotwiczenie w teorii oraz 
systematyczne planowanie. 
 
.  

 
Uczenie się „symboliczne” 
• analiza logiczna 
• nacisk na tworzenie pojęć 
• systematyczne planowanie 

Aktywne eksperymentowanie (AE) 
 
Uczenie się w tym stadium przybiera 
aktywne formy.Wymaga 
eksperymentowania i wpływania na 
otoczenie. Konieczne staje się nastawienie 
praktyczne i branie pod uwagę realnych 
skutków działań 

Uczenie się przez działanie 
• możliwość podejmowania ryzyka 
• umiejętność doprowadzania działań do 

końca 
• wprowadzanie zmian w otoczeniu i 

wpływanie na innych 



Bardziej szczegółowy opis osób preferujących poszczególne stadia uczenia się przedstawia 
się następująco: 
 
 KONKRETNI 
„Konkretni” są aktywistami angażującymi się w pełni i bez uprzedzeń w każdą nowa 
sytuację. Cieszy ich chwila obecna i najwięcej przyjemności odczuwają, gdy są zdominowani 
przez bezpośrednie doznania. Charakteryzują się otwartością i brakiem sceptycyzmu, co 
sprawia, że z entuzjazmem podchodzą do wszelkich nowinek. Ich motto to „wszystkiego 
trzeba raz spróbować”. Rzucają się na oślep w „paszczę lwa”. Ich dni są pełne działania. 
Uwielbiają doraźne „zażegnywanie ognia” w sytuacjach kryzysowych. Problemy rozwiązują 
na drodze „burzy mózgów”, spontanicznego poszukiwania wielu możliwych rozwiązań. 
Kiedy tylko przygasa podniecenie związane z jednym zadaniem, rozglądają się za następnym. 
Najlepiej czują się w obliczu wyzwania związanego z nowymi doświadczeniami, ale brak im 
zainteresowania procesem wdrażania i konsolidacji rozwiązań. Są nieustannie zaangażowani 
w sprawy innych, ale robiąc to starają się być w centrum uwagi. Są duszą towarzystwa i 
starają się, aby wszystko działo się wokół ich osoby. 
 
 REFLEKSYJNI 
Osoby refleksyjne lubią z dystansu zastanawiać się nad zdarzeniami, obserwując je ze 
wszystkich możliwych punktów widzenia. Zbierają dane, zarówno bezpośrednio jak i za 
pośrednictwem innych i chcą je dokładnie przetrawić przed wyciągnięciem wniosków. 
Głównie liczy się dla nich proces gromadzenia i analizowanie danych o zjawiskach 
i zdarzeniach, tak więc mają tendencję do odkładania wniosków na ostatnia chwilę. Ich 
filozofia życiowa to rozwaga i metodyczne podejście, motto: „sprawdź grunt” i „odłóż 
decyzję do rana”. Są to ludzie rozważni, którzy lubią zastanowić się nad wszelkimi 
możliwymi aspektami i implikacjami decyzji przed jej podjęciem. Na zebraniach wolą 
pozostawać na drugim planie. Interesuje ich obserwacja innych w działaniu. Słuchają i starają 
się zaobserwować ogólny kierunek dyskusji, zanim zabiorą w niej głos. Mają tendencję do 
pozostawania w tle, sprawiają wrażenie osób z dystansem, tolerancyjnych i niewzruszonych. 
Kiedy działają, robią to w ramach ogólnej wizji działania, łączącej w sobie przeszłość i 
teraźniejszość, obserwacje innych i własne.  
 
 ABSTRAKCYJNI 
Abstrakcyjni przyswajają i integrują obserwacje tworząc złożone lecz logicznie 
niepodważalne teorie. Podchodzą do problemów w sposób logiczny, krok po kroku. 
Asymilują pozornie rozbieżne fakty, budując spójne teorie. Mają tendencję do 
perfekcjonizmu, nie spoczną aż nie uporządkują i zaszufladkują wszystkich elementów. Lubią 
analizować i syntetyzować fakty. Interesują ich podstawowe założenia, zasady, teorie, modele 
i systemy rozumowania. W ich filozofii życiowej główną rolę gra racjonalizm i logika, ich 
mottem jest:  „jeżeli to jest racjonalne, musi być dobre”. Pytania, które często zadają: „Czy to 
ma sens?” „Jak się to ma do...?”, „Jakie są podstawowe założenia?” Patrzą na wszystko z 
dystansu, analitycznie. Skłaniają się raczej w stronę racjonalnego obiektywizmu, niż 
subiektywnych i mglistych rozważań. Ich podejście do problemów cechuje konsekwentna 
logika. Taki jest ich sposób myślenia i sztywno odrzucają wszystkie elementy z nim 
niezgodne. Wolą maksymalizować stopień pewności i czują się niepewnie w obliczu sądów 
subiektywnych, myślenia „okrężnego”, nonszalanckiego podejścia do problemów. 
  

 
 
 



AKTYWNI 
Aktywni lubią wypróbowywać pomysły, teorie i techniki, sprawdzają jak działają one w 
praktyce. Wyszukują nowe pomysły i przy pierwszej okazji eksperymentują z ich 
zastosowaniem. Są typem ludzi, którzy wracają z kursów i szkoleń pełni pomysłów, które 
chcą natychmiast wypróbować. Lubią przystępować natychmiast do dzieła i bezzwłocznie 
korzystać z pomysłów, które do nich przemawiają. Nie lubią owijania rzeczy w bawełnę i 
zazwyczaj ze zniecierpliwieniem podchodzą do rozwlekłych dyskusji, które nie owocują 
konkretnymi rozwiązaniami. Z zasady są praktyczni i konkretni, lubią podejmować 
praktyczne decyzje i rozwiązywać problemy. Problemy i szanse postrzegają w kategorii 
wyzwań. Ich motto to: „zawsze znajdzie się lepszy sposób” i „to co działa, musi być dobre”. 
 
 
 

STYLE UCZENIA SI Ę - INTERPRETACJA 
 

STYL KONWERGENCYJNY  
Jest kombinacją abstrakcyjnego uogólniania i aktywnego eksperymentowania. Osoby 
posługujące się tym stylem uczenia się wykazują największe zdolności do praktycznego 
zastosowania teorii. Styl ten jest najlepszy w takich sytuacjach jak np. test inteligencji. 
Konwergerzy skupiają się na określonym problemie, raczej nie wykazują emocji, bardziej 
interesują ich zadania i rzeczy aniżeli problemy ludzkie.  Te umiejętności są szczególnie 
użyteczne w zawodach tzw. technicznych. 
 

STYL DYWERGENCYJNY  
Dominuje w nim konkretne przeżycie i refleksyjna obserwacja. Charakterystyczna jest w 
nim zdolność do wyobraźni, spostrzegania konkretnej sytuacji z różnych punktów widzenia i 
organizacji wielu relacji w spójną całość. Dywerger najlepiej działa w sytuacjach 
wymagających generowania myśli (np. burza mózgów), wykazuje zainteresowanie ludźmi, 
jest zaangażowany emocjonalnie w to, co robi. Wykazuje również szerokie zainteresowania 
kulturalne i lubi gromadzić informacje. Te umiejętności wspomagają efektywność działania 
dywergera w obszarach kultury, sztuki, rozrywki i szeroko pojętych usług.  
 

STYL ASYMILACYJNY 
Dominujące w nim jest abstrakcyjne uogólnienie i refleksyjna obserwacja. Asymilator 
wykazuje zdolność do tworzenia modeli teoretycznych, scalania obserwacji w zintegrowane 
wyjaśnienia. Mniej ważne są problemy ludzkie praktyczne, ważniejsze jest, aby teoria była 
logiczna i precyzyjna. Styl ten bywa stosowany najczęściej w dziedzinach związanych z 
informacją i nauką. 
 

STYL AKOMODACYJNY  
Dominuje tu konkretne przeżycie i aktywne eksperymentowanie. Akomodator potrafi 
lepiej, niż kto inny wprowadzać w życie plany i eksperymentować, jest zdolny do osobistego 
zaangażowania się w nowe doświadczenia. Częściej ryzykuje i sprawia mu przyjemność 
adaptowanie się do nowych warunków. Te umiejętności widoczne są w zawodach 
wymagających aktywności i działania takich jak prowadzenie marketingu i sprzedaży. 
 
 
 


