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Wstęp 

Pilar Escuder-Mollon, Roger Esteller-Curto 

 Uniwersytet Jaume I, Hiszpania 

 Starzenie się społeczeństwa jest jednym z największych społeczno-

gospodarczych wyzwań wspólnoty europejskiej w XXI wieku. Fakt ten będzie 

miał wpływ na wszystkie państwa członkowskie i będzie dotyczył niemal 

wszystkich dziedzin polityki UE. Do 2025 r. ponad 20% Europejczyków będzie 

miało 65 lat lub więcej, przy szczególnie szybkim wzroście liczby mieszkańców 

w wieku ponad 80 lat. 

 Instytucje, które uczą seniorów (65+ lub emerytów) adresują swoje kursy 

do grupy docelowej, która charakteryzuje się tym, że z reguły nie dąży do 

uzyskania stopnia naukowego lub do poprawy swoich możliwości rozwoju 

zawodowego. W związku z tym, należy stosować odpowiednie do potrzeb 

seniorów metody nauczania, a także tworzyć specjalnie zaprojektowane kursy, 

zajęcia i materiały dydaktyczne. W szerszej perspektywie, głównym celem 

powinno być zwiększenie liczby seniorów uczących się oraz poprawa ich 

samopoczucia i jakości życia (QoL). W tym kontekście nauczanie staje się 

działalnością społeczno-edukacyjną, gdzie formalne, pozaformalne i nieformalne 

działania będą się przenikać. Nabywana przez seniorów wiedza jest ważna, ale nie 

należy zapominać o celach w obszarze umiejętności, postaw takich jak 

socjalizacja, integracja, adaptacja w społeczeństwie, bycie aktywnym obywatelem 

itp. 

 Istniejące badania określają jakość życia (QoL) w odniesieniu do 

percepcji, zarówno obiektywnej jak i subiektywnej. Niektóre parametry, które są 

już dostępne do oceny jakości życia (QoL) służą przede wszystkim podejmowaniu 
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różnych działań w celu poprawy indywidualnego poziomu QoL. Poziom jakości 

życia może obniżyć się w wyniku występowania różnych rodzajów ryzyka (np. 

samotności, izolacji), ale może także wzrosnąć pod wpływem pewnych działań, 

które skupione są np. na integracji, czy komunikacji. Edukacja może więc 

wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka i podwyższenie poziomu jakości życia. 

Promowanie i podnoszenie jakości życia w wieku starszym jest bardzo ważne, 

gdyż nie tylko prowadzi do zwiększenia poczucia szczęścia seniorów, ale także do 

tego, by byli oni bardziej aktywni, produktywni, by mieli poczucie przynależności 

do społeczeństwa i by cieszyli się zdrowiem, co ma wpływ na zmniejszenie 

wydatków na usługi socjalne, których wartość stale wzrasta.  

 Podręcznik ten jest adresowany do nauczycieli, instruktorów, 

wychowawców, animatorów, pracowników technicznych, kadry zarządzającej i do 

tych, którzy chcą wiedzieć więcej o zależności pomiędzy jakością życia seniorów 

i ich edukacją oraz o relacjach z seniorami. Jest on bezpośrednio skierowany do 

ludzi, którzy tworzą programy edukacyjne dla seniorów. Każdy rozdział zawiera 

wprowadzenie teoretyczne oraz związane z danym zagadnieniem treści 

praktyczne, które mają pomóc czytelnikowi zrozumieć i wykorzystać różne 

działania, doświadczenia itp. we własnej instytucji, a tym samym zwiększyć 

jakość życia osób uczących się. 

 

Dlaczego jakość życia? 

 Gdy są zaspokojone podstawowe potrzeby, to każdy człowiek zaczyna 

dążyć do osiągania innych celów w życiu, takich jak: szczęście, samorealizacja, 

niezależność, itd. Wszystkie te pojęcia są związane z jakością życia (QoL), ale 

muszą one być rozpatrywane z punktu widzenia jednostki i jej subiektywnego 

postrzegania.  

 Jakość życia (QoL) zależy od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. 

Czynniki zewnętrzne są ustanowione przez społeczność, w której żyjemy. 

Nowoczesne społeczeństwa starają się zwiększyć dobrobyt obywateli poprzez 

usługi socjalne, programy zdrowotne, dodatkowe środki dla obywateli o niskich 

dochodach, zwiększenie dostępności i możliwości dla osób niepełnosprawnych, 

aby doprowadzić do zmniejszenia dyskryminacji i zwiększenia liczby wszystkich 

członków społeczeństwa. 

 Czynniki wewnętrzne dotyczą osoby np. jej optymizmu, adaptacji do 

środowiska itp. Ludzie, którzy mają poczucie, że poziom jakości ich życia jest 

wysoki (QoL) mają lepsze podejście do wyzwań i życiowych problemów. Ich 
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postrzeganie kwestii braku zdrowia lub pojawiających się sytuacji stresowych jest 

bardziej pozytywne. Osoby te częściej i aktywniej uczestniczą w działalności 

społecznej, dobrosąsiedzkiej i rodzinnej. 

 Podniesienie poziomu jakości życia (QoL) jest celem, który reprezentuje 

długoterminowy kierunek rozwoju społeczeństwa, w którym każdy człowiek stara 

się wieść bogate życie, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Ogólnie rzecz biorąc, 

społeczeństwa otrzymują więcej korzyści od obywateli o wysokiej jakości życia 

(QoL), niż od tych z niską (QoL). Ponadto z niską (QoL) jakością życia zwykle 

wiążą się większe wydatki na usługi społeczne i usługi medyczne. 

 

Seniorzy 

 Chociaż istnieje duża liczba badań i publikacji poświęconych 

niepełnosprawnym, wykluczonym i zależnym od innych osób, to zaledwie 

nieliczne badania podejmują kwestię tych seniorów, którzy z sukcesem zarządzają 

swoim życiem i których problemy zdrowotne mają związek z tylko z naturalnym 

procesem starzenia się. Osoby te są w wieku od 65 do 80 lat, czasem starsze, a ich 

stan zdrowia jest dobry i niekiedy ulega nawet poprawie. 

 Proces starzenia może mieć kluczowe znaczenie dla każdej jednostki, 

ponieważ wiąże się dużymi zmianami. Te zmiany i utrata kontroli są głównymi 

czynnikami, które zagrażają jakości życia tych ludzi w sposób fizyczny, 

szczególnie, gdy są one nieprzewidywalne, a ludzie są nieprzygotowani do nich. 

Są to zmiany w pracy (emerytura), w rodzinie i w społeczeństwie, zmieniają się 

nasze ciała i  dochodzą problemy zdrowotne z nimi związane, które wymagają 

dostosowania do tych zmian niekiedy całego życia. Wszystko to tworzy 

psychologiczne, fizyczne i społeczne uwarunkowania, które mogą prowadzić do 

pogorszenia się jakości życia, w sytuacji, w której nie potrafimy radzić sobie 

z nimi w odpowiedni sposób. 

 Z drugiej jednak strony, ten etap życia daje szansę wykorzystania nowych 

możliwości, chociażby z powodu, iż ludzie starsi mają na ogół więcej czasu, aby 

uczestniczyć w działalności społecznej. Osoby starsze mają również bogate 

doświadczenie życiowe, które nie powinno zostać zmarnowane. Społeczeństwo 

może skorzystać na wysokiej jakości życia seniorów, nie tylko z powodu ich 

większego zaangażowania społecznego, ale również poprzez obniżenie wydatków 

na cele społeczne i usługi zdrowotne. 
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Rola instytucji edukacyjnych 

 Rozdział dotyczy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych 

i stowarzyszeń, jak również przepisów ustawowych i wykonawczych, 

ukierunkowanych na zwalczanie ubóstwa, wykluczenia, dyskryminacji i innych 

aspektów społecznych, które tworzą cierpienie i pogarszanie warunków życia 

seniorów. Działania mające na celu poprawę jakości życia poszczególnych osób 

można organizować i podejmować globalnie (poprzez rząd, prawa, regulacje, 

usługi, instytucje), lokalnie (poprzez gminę, rodzinę, przyjaciół) czy też 

indywidualnie i można je rozpatrywać w sposób dalekosiężny. 

 Z każdej perspektywy, zarówno globalnej, lokalnej, jak i indywidualnej 

można wpływać na jakość życia poprzez edukację. Na każdym etapie życia 

potrzebujemy innego rodzaju edukacji. Dzieci muszą zdobyć najbardziej 

podstawową wiedzę i nabyć podstawowe umiejętności społeczne, natomiast 

kształcenie młodzieży i dorosłych koncentruje się bardziej na umiejętnościach 

zawodowych i konkurencyjności ma rynku pracy. Edukacja osób starszych 

i emerytów nie ma na celu poprawy szans awansu w pracy, a motywacja związana 

z nauką jest zwykle czysto osobista. Najczęstsze powody, które popychają 

seniorów do podjęcia i kontynuowania nauki to: chęć poszerzenia wiedzy na dany 

temat, rozwój zainteresowań, chęć dowiedzenia się więcej o współczesnym 

świecie i jego historii, pragnienie zrozumienia nowoczesnego społeczeństwa, 

bycia na bieżąco ze zmianami, dążenia do uniknięcia wykluczenia i pozostania 

aktywnym i twórczym. Z drugiej strony, instytucje oferujące tego rodzaju 

działalność edukacyjną są świadome, że jest ona korzystna dla seniorów, 

ponieważ pozwala wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do stawienia czoła 

wyzwaniom współczesnego społeczeństwa i pomaga im być bardziej aktywnymi 

i zintegrowanymi ze społeczeństwem. Wszystko to jest ściśle powiązane z celem 

polepszenia jakości życia seniorów. Więcej na ten temat można przeczytać 

w następnych rozdziałach. 

 Konstrukcja każdej interwencji edukacyjnej mającej na celu poprawę 

jakości życia uczących się jest złożona. Aby osiągnąć ten cel w krótkim okresie 

nie wystarczy np. samo określenie tematu kursu. Jest to bardzo szeroki cel 

wymagający starannego projektu realizacji całego procesu nauczania-uczenia się, 

który obejmuje nie tylko treść kursu, ale określa sposób współpracy między 

kursantami, zasady funkcjonowania środowiska społecznego i wiele innych 

aspektów, które będą opisane w tym przewodniku. 

 Edukacja może wpłynąć na jakość życia seniorów podobnie jak na rozwój 

ich wiedzy, umiejętności i postaw. Jakości życia można się nauczyć w taki sam 
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sposób, jak uczymy się tolerancji, przyjaźni lub sposobów stawiania czoła 

wyzwaniom. 

 

O podręczniku 

 Podręcznik ten został zaprojektowany specjalnie dla opiekunów, 

animatorów, nauczycieli, personelu, pracowników technicznych, menedżerów 

i osób zarządzających, którzy chcą wiedzieć więcej jak poprzez edukację mogą 

wpłynąć na jakość życia seniorów. Mogą wykorzystać ten podręcznik osoby, które 

chcą rozpocząć działalność edukacyjną dla seniorów lub osoby, które już 

prowadzą taką działalność i chcą dowiedzieć się więcej na ten temat. Podręcznik 

jest próbą ujęcia wszystkich kwestii związanych z edukacją seniorów poprzez 

przejście od podstawowych pojęć teoretycznych do najbardziej praktycznych 

zagadnień popartych przykładami i dobrą praktyką. 

 Wiele książek, w tym podręczników, dotyczy przedmiotu jakości życia, 

edukacji, społeczeństwa, gerontologii i geriatrii. Naszym celem nie jest 

szczegółowe wyjaśnienie tych rozległych zagadnień, bo oczywiście nie byłoby to 

możliwe do zrealizowania, w tak krótkim przewodniku. Naszym celem jest 

zdefininiowanie i połączenie wszystkich tych pojęć ze sobą. Ukazanie owego 

powiazania sprawia, że podrecznik  ten jest innowacyjny, a to daje nadzieję, że 

będzie użyteczny w praktyce. Referencje zawarte w naszym opracowaniu mają 

służyć pogłębianiu wiedzy czytelnika na temat pojęć ogólnych związanych 

z edukacją seniorów i jakością życia. 
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Poprawa jakości życia seniorów poprzez 
edukację 

 Podręcznik jest podzielony na rozdziały, których zadaniem jest próba 

odpowiedzi na pytania: co, dlaczego, jak i kto? Pytania te służą wyjaśnieniu 

głównego tematu: Poprawa jakości życia seniorów poprzez edukację. 

 

 
 

Rysunek 1. Rozdziały tego podręcznika i jego kontekstualizacja 

 Każdy kolejny rozdział wprowadza i rozwija wątki pokazane na rys. 1. 

Schemat można znaleźć na stronie internetowej projektu 

(http://www.edusenior.eu), gdzie znajdują się także opisy różnych doświadczeń 

i przykłady odnoszące się do każdego rozdziału (dobre praktyki, badania itp.), 

w tym informacje pozwalające zlokalizować partnerów projektu. 
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 Projekt QEduSen  

 Podręcznik ten jest częścią pakietu opracowanego w ramach projektu 

"Narzędzia ewaluacyjne w edukacji seniorów w celu poprawy jakości ich życia" 

(http://www.edusenior.eu). Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską 

w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme 

of the European Union) o numerze: 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-

GMP. Czas realizacji projektu - od 1 listopada 2011 do 30 października 2013r. 
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1. Jakość życia 

Pilar Escuder-Mollon 

Uniwersytet Jaume I, Hiszpania 

1.1. Wstęp 

 Jakość życia (QoL) jest pojęciem abstrakcyjnym. W odniesieniu do  niego 

każdy może wypracować własną definicję,  co jednak nie znaczy, że  definicja ta 

będzie jedynie słuszną.  Ludzie zwykle kojarzą jakość życia (QoL) z dobrobytem, 

dobrym życiem, byciem zdrowym, szczęśliwym lub posiadaniem dużej ilości 

pieniędzy. Takie rozumienie łatwo powiązać z tezą, że poprawa jakości życia 

(QoL) jest bardzo wartościowa zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa 

w ogóle. W nowoczesnych społeczeństwach, w których dobrobyt obywateli jest 

priorytetem, władza (rząd) dąży do podniesienia jakość życia (QoL) 

społeczeństwa. 

 QoL jako powszechnie znane określenie, stosowane jest nie tylko przez 

decydentów , psychologów, lekarzy i socjologów, ale także przez osoby, które 

dążą  do dobrobytu swoich rodzin. Pomimo rozumienia znaczenia koncepcji 

jakości życia (QoL), jednak nie myślimy o tym zbyt wiele. Trudno jest wyjaśnić 

szczegółowo tę koncepcję – jaki wpływ na nią mamy my osobiście, jaki wpływ 

mają źródła zewnętrzne, inne podmioty, które starają się zwiększyć tę jakość. Co 

ciekawe, sama ewaluacja jakości życia (QoL) wydaje się łatwiejsza niż jej 

definiowanie - taki stan rzeczy przynajmniej można zaobserwować na podstawie 

ustalonych modeli ewaluacyjnych dostępnych i akceptowanych przez społeczność 

akademicką.  
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 Celem niniejszego rozdziału jest wyjaśnienie pojęcia „jakość życia” 

począwszy od ogólnego znaczenia, aż do wyjaśnienia tego pojęcia w kontekście 

edukacji i osób starszych. Nie ma jednej teorii jakości życia, każda teoria określa 

inaczej QoL, patrząc na to zagadnienie z różnych perspektyw, a także 

przywiązując różną wagę do poszczególnych wymiarów życia. W ostatnich latach 

teorie dotyczące jakości życia (QoL) ewoluowały od podejścia bardziej lub mniej 

materialistycznego i psychologicznego do podejścia holistycznego 

uwzględniającego także inne aspekty życia. Nie należy jednak postrzegać tych 

teorii jako sprzecznych ze sobą, ani też uważać, że wynikają one z sytuacji chaosu 

otaczającego jakość życia (QoL). Teorie i modele jakości życia powinny pozwolić 

nam lepiej zrozumieć rzeczywistość społeczną, co ma kluczowe znaczenie dla 

każdego człowieka. 

 Nie ulega wątpliwości, że to, co uważamy za ważne w życiu, istotne dla 

jakości życia, różni się w zależności od tego, czy sądy na ten temat wypowiada 

nasz sąsiad, osoba młodsza, osoba starsza, czy też osoby zamieszkujące różne 

miejscowości. Nie ma jednej koncepcji tego, co to jest jakość życia (QoL). Istnieje 

tak wiele znaczeń, jak wiele jest osób, które o tym piszą.  Prezentowane teorie 

jakości życia (QoL) są pewnym kompendium wiedzy ogólnej, porządkują 

potoczną wiedzę ludzi  na ten temat, pozwalają zrozumieć mechanizmy 

wspomagające wzrost jakości życia codziennego.  

Rozdział ten dostarcza niezbędnych podstaw do tego, aby jak najlepiej 

wykorzystać potencjał zawarty w działaniach edukacyjnych do zaspokojenia 

potrzeb seniorów. Chociaż ostatecznym celem interwencji edukacyjnej w ramach 

tego projektu jest zwiększenie jakości życia (QoL), to jednak niektóre z wymiarów 

jakości życia (QoL) nie ulegają wpływom edukacji, podczas gdy inne wymiary - 

jeżeli jest prawidłowo zaprojektowana interwencja edukacyjna – mogą ulec 

znacznej poprawie. Konieczne jest więc określenie, które z tych wymiarów są 

podatne na działania edukacyjne, a następnie znalezienie odpowiedzi na pytanie, 

w jaki sposób wpłyną one na poprawę jakości życia. 

 

1.2. Rozumienie „jakości życia” 

 Naukowcy z zakresu socjologii, psychologii, medycyny i filozofii 

prezentują różne teorie na temat jakości życia w zależności od punktu widzenia, 

obszaru badań i czasu. Pierwsi filozofowie greccy rozmyślali bardziej o szczęściu 

i dobrym życiu, niż o jakości życia. Głównym celem ludzkiej egzystencji było 

zaspokojenie apetytów na hedonistyczny styl życia w połączeniu z potrzebami 
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ciała, a następnie także umysłu (ducha) (Chung i in., 1997, Kubovy 1999). 

Arystoteles uważał, że prawdziwe szczęście występuje w oparciu o to, co ludzie 

robią (działania) i o to, w co ludzie wierzą (wartości). Było to podejście 

eudajmonistyczne (Daimon = prawdziwa natura), które zakwestionowało 

poprzednie hedonistyczne przyjemności, oparte na tradycji.  

 Współczesne teorie jakości życia (QoL), które koncentrują się na badaniu 

zdrowia, głoszą, że zabiegi i interwencje medyczne nie zawsze mogą bezpośrednio 

poprawić stan zdrowia pacjentów, ale niewątpliwie są w stanie poprawić ich 

jakość życia (QoL). Działania te mają na celu zmniejszenie objawów tak, aby 

życie pacjenta stało się bardziej szczęśliwym a jego stan poczucia zadowolenia 

wzrastał. Ten bezpośredni cel próbujący poprawić jakość życia (QoL), 

zmniejszając lub usuwając ból lub inne problemy, kontrastuje z nowszymi 

teoriami, które proponują działania zwiększające QoL za pomocą środków, które 

sprawią, że zadowolimy obywateli, oferując im większe wsparcie i zapewniając 

bezpieczeństwo. Przykładem mogą być rządy państw promujących społeczne 

usługi, zdrowe nawyki, komunikację społeczną itp. 

 Najnowsze badania jakości życia (QoL) kładą większy nacisk na 

subiektywne postrzeganie obywateli, a nie na obiektywne względy dotyczące ich 

życia. Intuicja podpowiada nam, że to pieniądze sprawiają, że ludzie są bardziej 

zadowoleni, - wynika z tego, że bogaci ludzie mają wyższą jakość życia (QoL). 

Również bycie zdrowym można uznać za ważną determinantę jakości życia. 

Jednak okazuje się, że zdrowie i pieniądze nie przynoszą szczęścia. Powyżej 

pewnego dochodu niezbędnego do pokrycia potrzeb na przeciętnym poziomie dla 

danego społeczeństwa, nie zauważa się istotnej korelacji pomiędzy ilością 

posiadanych pieniędzy i poczuciem szczęścia (Myers 2000, s. 54-60). Inne 

badania wykazały, że im bardziej ludzie koncentrują się na kwestiach 

gospodarczych i materialnych, tym bardziej zmniejsza się ich dobre samopoczucie 

(Ryan, Deci, 2001). Istotną kwestią jest, aby zdawać sobie sprawę z "przeciętnych 

potrzeb", które są zależne od społeczeństwa, w którym żyjemy. Poniżej pewnego 

progu (bieda) ilość posiadanych pieniędzy i dobrobyt są silnie skorelowane. 

 Tak więc, gdy nasz styl życia nie jest jedynie dążeniem do zdrowia 

i pieniędzy, subiektywne postrzeganie naszego życia staje się najważniejszym 

kryterium niezbędnym do zrozumienia i oceny jakości życia (QoL). W rozdziale 

tym przedstawiamy wymiary, aspekty, wskaźniki, które są związane z jakością 

życia, a jednocześnie koncentrują się na osobach starszych (wyłączając osoby 

ubezwłasnowolnione lub całkowicie niepełnosprawne) oraz ich edukacji. Ostatnia 

część tego rozdziału zawiera proponowaną bibliografię na temat ogólnych 

koncepcji jakości życia.  
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1.3. Definicja „jakości życia” 

 Znalezienie jednej i powszechnie przyjętej definicji "jakości życia" nie 

jest łatwym zadaniem, tym bardziej, że nie ma aż tak wiele definicji, które 

rzeczywiście uwzględniają teorie i modele jakości życia (QoL). Co więcej, każdy 

ma swój własny pogląd na ten temat. W ramach prezentowanego przewodnika 

przyjęto za punkt wyjścia trzy najczęściej cytowane definicje QoL. 

 Światowa Organizacja Zdrowia Grupa (WHO 1997) definiuje (QoL) 

jakość życia jako "postrzeganie jednostek, ich pozycji w życiu, w kontekście 

kultury i systemu wartości, w których żyją, a w odniesieniu do ich celów, 

oczekiwań, standardów i trosk”. Wymiary te przedstawia tabela 2. 

 Badania Schalock(a) (2000) skupiają się bardziej na kwestiach zdrowia 

i niepełnosprawności. Jego definicja brzmi następująco: "Jakość życia jest 

pojęciem, które odpowiada danej osobie w oczekiwanych warunkach życia 

związanych z ośmioma podstawowymi wymiarami własnego życia: 

samopoczucie, relacje interpersonalne, dobrobyt materialny, rozwój osobisty, 

dobre samopoczucie fizyczne, samostanowienie, integracja społeczna i prawa". 

Wymiary te przedstawia tabela 1. 

Cummins (1997) proponuje model, który zadowoli każdego w społeczeństwie:  

Jakość życia jest zarówno obiektywna jak i subiektywna, każda z tych dwóch płaszczyzn 

zawiera siedem takich samych zakresów: dobrobyt materialny, zdrowie, produktywność, 

intymność, bezpieczeństwo, wspólnota, i samopoczucie. Zakresy o charakterze 

obiektywnym są kulturowo uwarunkowane, są to odpowiednie środki prowadzące do 

dobrobytu. Zakresy o charakterze subiektywnym skupiają się na poczuciu satysfakcji z 

uwzględnieniem kryterium ważności.  

Z definicji WHO, możemy wywnioskować, że jakość życia należy 

rozumieć w odniesieniu do wspólnoty, w której życie indywidualne ma istotne 

znaczenie kulturowe. Tak więc jakość życia (QoL) jest bardzo subiektywna i jest 

zależna od "percepcji". Inną definicje podaje Schalock, próbując zdefiniować QoL 

wyliczając jego części składowe. Wymiary te są bardzo przydatne nie tylko dla 

celów ankietowych, ale także w dekonstrukcji jakości życia. Koncentrują się na 

możliwości zwiększaniu każdego z określonych wymiarów.  

Jednakże trudno jest dokładnie ustalić rozmiary, ponieważ każdy sugeruje 

własny zestaw wymiarów jakości życia (QoL). W drugiej definicji Schalock (a) 

podnosi osiem wymiarów (wyszczególnione w tabeli 1).,  Większość z tych 

wymiarów jest wspólna dla wszystkich definicji. Cummins w swojej definicji 

podkreśla znaczenie czynnika subiektywnego i ocenia zarówno subiektywne jak 

i obiektywne czynniki. 
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Podstawowe potrzeby człowieka 

  Personalna (osobista, indywidualna) jakość życia może być niska, średnia 

lub wysoka. Niektóre narzędzia oceny jakości życia (QoL) dają wynik liczbowy 

określający jakość życia. Hierarchia potrzeb Maslowa (Maslow i Cox 1987) 

(rys.2) zawiera pewne podstawowe warunki życia (warunki przetrwania), które 

powinny być spełnione na początku, aby przejść na wyższy poziom (QoL) jakości 

życia. Z tej perspektywy, poziom personalny jakości życia (QoL) może być 

związany z jego lub jej spełnieniem wymagań (dotyczących poszczególnych 

potrzeb) według hierarchii Maslowa. Warunki ogromnej biedy, złego stanu 

zdrowia lub dyskryminacji korelują z bardzo niską jakością życia (QoL). 

  Ludzie potrzebują podstawowych zasobów (dochodów, domu, 

bezpieczeństwa), aby zacząć myśleć o realizacji innych potrzeb i zwiększaniu 

jakości życia (QoL). 

 
Rysunek 2. Maslowska hierarchia potrzeb 
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Celem tego rozdziału nie jest, koncentrowanie się na braku potrzeb 

podstawowych, które wprawdzie zagrażają jakości życia, ale nade wszystko na 

tych potrzebach, które nie są spełnione poprzez działania edukacyjne, usługi 

socjalne i zdrowotne oraz politykę wspierającą. Kiedy ludzie mają wystarczający 

dochód, mieszkanie, bezpieczeństwo, dobre zdrowie, środek transportu 

i podstawowe wsparcie społeczne, to wówczas możemy zacząć rozmawiać 

o sposobach zwiększenia ich jakości życia (QoL) i o tym, jak ten wzrost może 

korzystnie wpływać nie tylko na nich, ale również na całe społeczeństwa. 

 Określenie, w jaki sposób możemy zwiększyć jakość życia (QoL) jest 

jedynie pierwszym krokiem do osiągnięcia naszego celu. Należy także wziąć pod 

uwagę ryzyko, że coś może zagrozić QoL. W przypadku osób starszych, musimy 

mieć gruntowną wiedzę o ich warunkach socjalnych, psychologicznych procesach 

starzenia się i zmianach, jakie przynosi proces starzenia się. Chociaż pojęcia te są 

szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach, tutaj zaczynamy analizować jakość 

życia (QoL) biorąc pod uwagę jego części składowe, koncentrując się 

jednocześnie na wszelkich możliwych oczekiwaniach osób starszych. 

 

Podmiotowy i przedmiotowy wymiar jakości 
życia 

 Ogólnie rzecz biorąc, teorie dotyczące jakości życia (QoL) potwierdzają, 

że jakość życia ma subiektywny i obiektywny wymiar. Ponieważ jednak teorie 

koncentrują się przeważnie na zwykłych obywatelach mieszkających 

w nowoczesnych społeczeństwach (nie np. w krajach trzeciego świata lub/i 

w wielkim ubóstwie), dlatego też większą wagę przywiązywać  należy do 

subiektywnych aspektów jakości życia. 

Możemy założyć, że zdrowie fizyczne i pieniądze mają istotny wpływ na jakość 

życia (intuicyjnie, to czujemy), potwierdzają to także opinie wyrażone 

w ankietach, w których często padały stwierdzenia typu: „więcej pieniędzy uczyni 

mnie bardziej szczęśliwym" (Myers 2000, Campbell 1981). Ale porównując 

narody o różnych poziomach średniej zamożności lub badając odpowiedzi ludzi 

o różnych poziomach posiadania dóbr materialnych, zauważamy, że korelacje 

z dobrobytem nie są istotne (Myers 2000). Szczęście nie jest więc uzależnione od 

czynników zewnętrznych, czasami obserwujemy wręcz odwrotną zależność: 

posiadanie zbyt wielu dóbr materialnych (i pieniędzy) powoduje spadek poczucia 

szczęścia (Ryan, Deci, 2001) 

 Jak wspomniano powyżej, WHO i modele Cummins kładą duży nacisk na 

czynnik subiektywny, co widać w ich narzędziach ewaluacyjnych. WHO 
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wprowadza dwa ciekawe sformułowania w swojej definicji: "postrzeganie osoby”, 

oraz "w kontekście kultury i systemu wartości, w których żyją". Każda ocena 

jakości życia powinna zatem uwzględniać warunki, w jakich ludzie żyją i sposób 

ich postrzegania. W szczególności, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że 

WHO jako narzędzia ewaluacyjne używa pytań (WHOQOL-BREF), a ponad 

połowa z nich ma charakter subiektywny np.: "Czy jest Pan /Pani 

zadowolony/zadowolona ....?" W odróżnieniu od innych, bardziej obiektywnych, 

formułowanych np. w taki sposób: „Jakiego potrzebujesz leczenia, abyś mógł/ 

mogła funkcjonować w codziennym życiu? " 

W narzędziach ewaluacyjnych CUMMIN równoważy wszystkie 

obiektywne wskaźniki np. "Jak ważne jest ...?" "Czy jest Pan/Pani zadowolony 

...?", tak więc osoba może mieć dobre dochody i materialny dobrobyt, ale może 

czuć się nieszczęśliwą. W rzeczywistości Cummins (w Rapley 2003) stwierdza, że 

gdy podstawowe potrzeby są zapewnione, większość ludzi znajduje się 

w przedziale 70% - 80% zadowolenia z życia, co więcej, nie większa satysfakcja 

z życia wynika z badań porównujących grupy ludzi o różnym zdrowiu i poziomie 

dochodów. 

Adaptacja do zmian 

 Proces starzenia może być rozumiany jako normalny proces starzenia się 

(średni standard, starzenie normatywne) oraz udany proces starzenia się - to na 

ogół rzadsze przypadki - gdy człowiek starzeje się przy braku jakiejkolwiek 

choroby. Perspektywa starości nie powinna nikogo dziwić, ale oczywiście budzi 

wiele kontrowersji (Schulz & Heckhausen 1996). Odnowiona idea pomyślnego 

starzenia się oparta jest na rozwoju pewnych zjawisk. Starsi ludzie mają do 

czynienia z fizycznymi, psychicznymi i społecznymi zmianami, które zwiększają 

ekspozycję (oddziaływanie) w niekontrolowanych sytuacjach. Jak możemy 

zmierzyć te sytuacje zachodzące przecież często w zmiennych warunkach np. 

zmniejszające nasze subiektywne postrzeganie jakości życia? Narzędzia do 

zarządzania taką sytuacją są więc konieczne, zarówno do kontroli podstawowej, 

jak i kontroli wtórnej. 

 Podstawowe sterowanie (sytuacjami) pozwala na wprowadzenie zmian 

i dostosowanie środowiska do siebie; średnie sterowanie stosuje się, gdy 

dostosowujemy się do środowiska. U osób młodszych i dorosłych, najczęściej 

stosuje się narzędzia kontroli podstawowej, podczas gdy wśród osób w podeszłym 

wieku, powszechnie stosuje się narzędzia kontroli wtórnej  (Maher 1999). 

 Cummins (2000) określa pewne czynniki jako "czynniki poznawczo 

ochronne", do których zalicza poczucie własnej wartości, postrzegane kontroli 
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i optymizm, które działają jak bufory do łagodzenia skutków zagrożeń 

wynikających ze zmieniających się warunków życia  i czyni jakość życia (QoL) 

homeostazą (samoregulacją, która zwykle jest na wysokim poziomie). 

Przeżywając negatywne wydarzenia życiowe, niekiedy przyjmujemy to jako 

dowód całkowitej utraty kontroli. Według Rapley (2003, s. 206) nie powinno być 

żadnych nacisków pochodzących z zewnątrz wymuszających kompromis, bo to 

powoduje stan awersji u człowieka, który jest zmuszony dostosować się do 

środowiska. Jeśli dostosowanie okazuje się niewystarczające, osoba spostrzega 

niezaspokojenie potrzeby, co powoduje obniżenie jakość jej życia (QoL) poniżej 

standardowego zakresu.  Zilustrowano to na Rysunku 3. 

 

 

  
 

 

Rysunek 3. W zwykłych sytuacjach człowiek ma wysoką jakość życia (ciemniejsze 

kółka). Zagrożenia wymagają dostosowania do różnych sytuacji, jakie mogą 

powstać (a, b, c) w zależności od jednego z  poznawczych czynników ochronnych 

(Rapley, 2003). 

 

Jakość Życia 

Komfort 

 Strefa 

 

Poznawcze czynniki ochronne: samoocena, postrzeganie kontroli                  

i optymizm 

a. samoregulujące 

zagrożenie b. wymagana 

adaptacja  

c. utrata kontroli 
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1.4. Wymiary jakości życia (QoL) 

Przy określaniu jakości życia (QoL) większość autorów próbuje podzielić 

ją na wymiary, które mogą pomóc nam zrozumieć ją lepiej, a także 

zidentyfikować czynniki, które powinny działać, aby tę jakość zwiększyć. 

Schalock i Verdugo (2002) potwierdzają, że pojęcie jakości życia odzwierciedla 

warunki życia pożądane przez osoby związane z ośmioma potrzebami lub 

domenami, wyszczególnionymi w tabeli 1. Schalock (Schalock 2011) uważa 

również, że 

[…]najlepsza definicja [indywidualnej] jakości życia jest zjawiskiem 

wielowymiarowym i składa się z domen głównych wpływających na osobiste 

cechy oraz czynników środowiskowych. Domeny podstawowe są takie same 

dla wszystkich ludzi, chociaż mogą się różnić się indywidualnie pod 

względem wartości i znaczenia. W związku z tym, ocena jakości domen życia 

oparta jest na wskaźnikach wrażliwych kulturowo.  

 

Tabela 1. Wymiary jakości życia według Schalock i Verdugo 2002 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) złożyła wniosek dotyczący 

pomiaru jakości życia uzasadniając procedury oceny w oparciu o podział jakości 

życia w 24 ujęciach w 6 dziedzinach 

 

 

Czynniki Domeny 

Niezależność 
 Rozwój osobisty 

 Samostanowienie 

Partycypacja społeczna 

 Relacje interpersonalne 

 Integracja społeczna 

 Prawa 

Dobre samopoczucie 

 Dobre samopoczucie 

 Kondycja fizyczna 

 Dobrobyt materialny 
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Tabela 2.  Domeny i aspekty do pomiaru jakości życia (WHO 1997) 

 

Tabela 2 wyszczególnia sześć domen i dwadzieścia cztery płaszczyzny 

bliźniacze, w których WHO zamierza się zmierzyć z (QoL) jakością życia 

(WHOQOL-100), za pomocą stu narzędzi oceny. Nowsze badania sugerują 

połączenie wyżej wymienionych 6 wymiarów i ograniczenie ich do 4: fizyczny, 

psychologiczny, społeczny oraz środowiskowy (WHOQoL-BREF). 

Domena Aspekty włączone w domenach 

 0. Całkowita jakości życia i ogólny stan zdrowia 

1. Zdrowie fizyczne 

 

1.1. Energia i zmęczenie 

1.2. Ból i dyskomfort 

1.3. Sen i odpoczynek 

2. Psychologiczny 

 

2.1. Obraz ciała i wygląd zewnętrzny 

2.2. Negatywne uczucia 

2.3. Pozytywne uczucia 

2.4. Poczucie własnej godności 

2.5. Myślenie, uczenie się, pamięć i koncentracja 

3.Poziom 

niezależności 

3.1. Samodzielność w poruszaniu się 

3.2. Samodzielność w wykonywaniu 

podstawowych czynności dnia codziennego 

3.3. Uzależnienie od leków i pomocy medycznej 

3.4. Wydajność pracy 

4. Relacje społeczne 

 

4.1. Relacje osobiste 

4.2. Wsparcie społeczne  

4.3. Aktywność seksualna 

5. Środowisko 

 

5.1. Zasoby finansowe 

5.2. Wolność, bezpieczeństwo i ochrona fizyczna 

5.3 Opieka zdrowotna i społeczna; dostępność 

i jakość 

5.4. Środowisko domowe 

5.5. Możliwości pozyskania nowych informacji 

i umiejętności w tym zakresie 

5.6. Udział i możliwości rekreacji/rozrywki  

5.7. Środowisko fizyczne (zanieczyszczenie /hałas/ 

ruch uliczny/klimat) 

5.8. Transport 

6. Duchowość/Religia 

/ Osobiste przekonania 

6.1. Religia /Duchowość /Osobiste przekonania 
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Tabela 3 pokazuje główne domeny występujące w Cummins (1997), gdzie 

każda domena ma trzy cele i dwa subiektywne wskaźniki, które po zsumowaniu 

stanowią jednolitą miarą dobrobytu. Udowodniono, że aby badania były 

wiarygodne i powtarzalne (Rapley 2003, s.94-95) należy je przeprowadzać 

wyłącznie na populacji ludzi dorosłych. 

Tabela 3.  Wszechstronne Domeny   

Skala Jakości Życia – Dorośli (Cummins, 1997) 

1.5. Wzrost jakości życia  

 Zwiększenie jakości życia (QoL) każdej osoby, której podstawowe 

potrzeby są zaspokojone jest bardzo trudne i może być osiągnięte jedynie 

w perspektywie długoterminowej. Nie należy traktować ludzi w jednolity sposób 

np. w przypadku osób z trudnościami społecznymi, nie powinniśmy przyjmować 

założenia, że będą korzystać z kontaktów społecznych, czy też powiedzieć 

osobom borykającym się z bardzo poważną chorobą, że wszystko będzie w 

porządku. Subiektywne postrzeganie jakości życia rozwija się u wszystkich osób, 

zmienia się w trakcie życia człowieka. Podobnie jest w przypadku takich 

zmiennych jak stosunek do życia, a także stosunek do samego siebie. Nie można 

tego nauczyć, można tylko zachęcać - poprzez szeroką interwencję edukacyjną, 

poprzez angażowanie ludzi, zachęcanie ich do działania i reagowania - aby mogli 

oni lepiej zrozumieć siebie i środowisko w którym żyją. 

Domeny Aspekty 

1. Dobrobyt materialny Mieszkanie, majątek, szacowany dochód 

2. Zdrowie 
Wizyty u lekarza, niepełnosprawność lub stan 

zdrowia, leki 

3. Produktywność 
Czas pracy, czas wolny, czas przeznaczony na 

telewizję 

4. Bliskość/intymność Rozmowa, troskliwość, bliskość, działanie 

5. Bezpieczeństwo Sen, dom, niepokój 

6. Miejsce w społeczności Aktywność, odpowiedzialność, doradztwo 

7. Dobre samopoczucie Chęć robienia czegoś, wypoczynek, marzenia 
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Podstawowe działania służące poprawie jakości życia (QoL )poprzez 

edukację wynikają z głównych teorii dotyczących jakości życia. Działania te są 

następujące: adaptacja, udział społeczny, uzyskanie i udzielanie wsparcia, 

działanie, kształcenie ustawiczne. 

Adaptacja 

 Zmiany zachodzą zarówno w naszym organizmie, w naszym życiu, jak i w 

naszym otoczeniu. Każda zmiana może wpłynąć na jakość życia (QoL) 

pozytywnie lub negatywnie. 

 Według Cummins, wysoka jakość życia jest w większym stopniu 

osiągnięta (i utrzymana) u ludzi, którzy są w stanie dostosować się do zmian 

zachodzących w ich życiu. Te zmiany mogą następować w dwóch aspektach: 

  Zmiany samych siebie, spowodowane chorobą, wypadkiem, chorobą 

postępującą, nieuleczalną lub w skutek zwykłego starzenia się naszego 

organizmu. Kategoria ta obejmuje świadome lub nieświadome zmiany 

w naszym sposobie myślenia i często nie jesteśmy w stanie nad tym 

zapanować, czy też ich kontrolować.  

  Zmiany w środowisku to ogólne zmiany w społeczeństwie, w społeczności 

w której żyjemy, w rodzinie i wśród przyjaciół. Mogą to być zmiany 

traumatyczne  (np. rozwód córki) lub zmiany progresywne (nowe role jako 

dziadkowie).  

Po pierwsze, jeśli chodzi o nowe środowisko, o zmianę samej jego 

struktury, to zmiana ta i nowa rola z tym związana, którą człowiek 

przyjmuje, musi być dla niego w pełni zrozumiała. Po drugie, człowiek 

znajdujący się w takich sytuacjach ma kilka możliwości: może 

zaakceptować zmiany, walczyć z nimi lub negocjować. 

 

Udział społeczny 

 Jakość życia jest ściśle związana z uczestnictwem w życiu społecznym. 

W pełni zrozumiała jest satysfakcja wynikająca z doświadczenia jednostki 

w wyniku jej uczestnictwa w życiu rodzinnym, w pracy zawodowej oraz w ramach 

innej działalności społecznej, która wymaga zaangażowania posiadanych 

umiejętności i która sprzyja rozwojowi osobowości. 

 Udział społeczny to osobisty proces interakcji, który obejmuje udział 

w sposób aktywny i zaangażowany we wspólnej działalności, którą dana osoba 

postrzega jako korzystną. Udział w życiu społecznym odnosi się do wspierania 
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systemów i zasobów, a rozpatrując go psychospołecznie - także do związków 

między ludźmi, charakteryzujących się pomocą materialną, pomocą fizyczną, 

wspólnymi myślami, uczuciami i doświadczeniami oraz pozytywnymi kontaktami 

towarzyskimi. Na znaczący udział społeczny w istocie mają wpływ cztery 

elementy takie jak: wykształcenie, zawód, aktywność fizyczna i rekreacja, oraz 

stosunki społeczne, których celem jest wzajemne współdziałanie i integracja 

społeczna. Należy podkreślić, że jakość kontaktów społecznych jest zwykle 

ważniejsza niż ich ilość. 

Uzyskanie i udzielanie wsparcia 

 Istotne czynniki środowiskowe jakości życia (QoL) to głównie te, które 

pozwalają każdemu człowiekowi nawiązać kontakty, uzyskać wsparcie i móc 

porozmawiać z innymi osobami z takich grup jak: przyjaciele, rodzina, sąsiedzi 

itp. 

 Dlatego też pojawia się pewna sprzeczność, bo z jednej strony promowana 

jest autonomia jednostki i samowystarczalność, natomiast z drugiej strony - 

integracja, wsparcie społeczne i interakcja, w której jednostka jest autonomiczna 

i niezależna, a to wydaje się niemożliwe do osiągnięcia. Schalock i Verdugo 

(2003, s.161-181) badali tę zależność od strony ewaluacji rodziny, której osoba 

czuje się członkiem, i który również może być ewaluowany pod kątem np. 

rozrywki czy przyjemności, którą odbieramy z punktu widzenia osoby ocenianej 

lub grupy społecznej, do której dana osoba należy. Stąd źródłem przyjemności nie 

jest grupa społeczna, ale przynależność do niej. 

 Poczucie przynależności do rodziny jest zupełnie inaczej odbierane przez 

różne kultury i występują tutaj znaczne różnice, zarówno w znaczeniu pozycji 

poszczególnych osób w rodzinie, jak i aspektu władzy, jaką dysponują 

poszczególne osoby. Ponadto, istnieją inne grupy ludzi, z którymi każdy z nas ma 

do czynienia, czasami bez możliwości wyboru (sąsiedzi, koledzy z pracy, znajomi 

naszych dzieci itp.). Jednak, z punktu widzenia jakości życia ważne są te grupy, 

które zapewnią nam uzyskanie pomocy np. grupy przyjaciół lub kolegów, gdzie 

korzyści płynące z integracji z grupą lub kontaktów ze znajomym są czasami 

ważniejsze niż poczucie indywidualności.  W związku z tym, pojawiają się dwa 

ważne aspekty związane z jakością życia: 

 Wybór lub domniemana kontrola w wyborze naszej grupy. 

 Włączenie. Przynależność do grupy i integracja z grupą, wiąże się 

z komunikatywnością, uczuciowością, stanowczością, zachowaniem 

właściwych stosunków międzyludzkich, ze wspólną pracą i podej-

mowaniem  wspólnych decyzji. 
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Działanie 

 Będąc aktywnym członkiem grupy społecznej, wytyczając sobie cele 

i zadania w życiu należy uwzględnić aspekt zdrowia, który z takim działaniem jest 

związany. Według Eriksona (1985), osoby starsze muszą utrzymywać 

generatywną funkcję: z jednej strony powinny one produkować i tworzyć, a z 

drugiej strony - powinny budować więzi z innymi ludźmi i czuć się za nie 

odpowiedzialne. Życie wszystkich obywateli jest ze sobą powiązane, a to oznacza, 

że trzeba pracować razem, aby osiągnąć wspólne cele i przyczynić się do poprawy 

jakości życia poprzez interakcje z innymi, za pośrednictwem komunikacji 

i solidarności społecznej. Jednak uczestnictwo w życiu społecznym nie musi być 

związane wyłącznie z pojedynczą inicjatywą, która jest często zdeterminowana 

indywidualnym stylem życia, motywacją wewnętrzną lub innymi motywacjami 

zewnętrznymi, ale również może wynikać z miejsca, które społeczeństwo 

przypisuje osobom starszym. 

 

Kształcenie ustawiczne  

Najnowsze badania wykazały jak duże znaczenie ma kształcenie 

ustawiczne, uczenie się przez całe życie (jako działalność psychospołeczna) dla 

podniesienia jakości życia. Nauka może być postrzegana jako działalność, która 

utrzymuje osoby w stanie aktywności, ale także pozwala im na zwiększenie ich 

kreatywności, rozwój osobisty, umiejętności osobistych i zadowolenia z życia 

(Brocket 1985, Ladmin 1997, Schuller 2004). Uczenie się przez całe życie jest 

więc potężnym narzędziem, które jest częścią wymiaru "rozwoju osobistego” 

(Shalock i Verdugo 2002). 

1.6. Wnioski 

Można powiedzieć, że (QoL) jakość życia jest złożonym stanem i nie ma 

jednego prostego sposobu, aby ją poprawić. Edukacja może pomóc podnieść 

jakość życia (QoL), albo przynajmniej zapobiec jego spadkowi. Prawidłowo 

zaprojektowane działania społeczno-edukacyjne stosowane do nauczania starszych 

osób, powinny umożliwić im zdobycie nowych umiejętności, zmianę ich postaw 

i rozwój uzdolnień. Oczywiście jest to powiązane ze zdolnościami jednostki, 

z koniecznością rozszerzenia wiedzy o samym sobie, o tym, co jest ważne 

w środowisku, w którym się obracamy (znajomi, rodzina, czy też inni członkowie 

społeczności) oraz z koniecznością zdobycia umiejętności tworzenia użytecznych 
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i pozytywnych więzi międzyludzkich służących wzajemnemu wsparciu 

społecznemu. Osoby starsze muszą wiedzieć, że dając i otrzymując pomoc, mogą 

bronić własnych interesów i jednocześnie powinni akceptować to, co nie może być 

zmienione. 

  W tym rozdziale zaprezentowano kilka wskazówek, w jaki sposób 

zwiększyć (QoL) jakość życia, ale lista ta oczywiście nie jest zamknięta. Osoby 

starsze stanowią bardzo niejednorodną grupę, a każda z tych osób ma swoje 

własne potrzeby i problemy, więc pojęcie jakości życia dla każdego człowieka jest 

inne i skomplikowane. Edukacja może stać się bardzo przydatnym narzędziem, 

poprzez rozwijanie zdolności, poprzez uczestnictwo w nauce, lepsze rozumienie 

tego, co dzieje się wokół nas i co dzieje się z nami, oraz poprzez podejmowanie 

prób dostosowania się do zmieniającej się sytuacji. 

 Innym ważnym aspektem, dotyczącym osób starszych i jakości ich życia 

(QoL) jest wzmaganie poczucia bycia młodym. ,Można to osiągnąć starając się 

robić  te same rzeczy, które robiliśmy kiedyś, albo poprzez pozytywne myślenie 

o tym, że jednak można zatrzymać proces starzenia. QoL (jakość życia) jest 

również zależna od akceptacji siebie, naszych ograniczeń i od umiejętności oraz 

chęci pokonywania przeszkód w naszym życiu, czemu niewątpliwie sprzyja 

proces uczenia się. Ponadto każdy może odkryć nowe potencjalne możliwości, 

nowe przyjemności, których byliśmy nieświadomi i znaleźć nowe sposoby bycia 

szczęśliwym, wydajnym i użytecznym dla innych. 
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2. Starzenie się 
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2.1. Wstęp 

 Istnieje coraz większa liczba osób starszych (65+) w Europie. Ludzie żyją 

dłużej, są bardziej wykształceni i mają lepsze zdolności do podejmowania działań 

w porównaniu do poprzedniej generacji 65+. Ludzie ci są przyzwyczajeni do 

aktywnego życia, a uczenie się przez całe życie jest codziennością współczesnych 

seniorów. Instytucje edukacyjne powinny oferować różne rozwiązania w tym 

zakresie, aby sprostać potrzebom tej niejednorodnej grupy ludzi. Osoby 

odpowiedzialne na kreowanie edukacji seniorów, a także nauczyciele powinni 

aktualizować swoją wiedzę na temat normalnego przebiegu procesu starzenia się. 

Osoby te muszą rozumieć aspekty, które wspomagają proces dobrego 

psychologicznego starzenia się, jak również powinny znać zagrożenia, które mogą 

wystąpić w tym procesie. Muszą mieć świadomość, że istnieje wiele uprzedzeń 

i fałszywych przekonań dotyczących wszystkich aspektów procesu starzenia się 

i osób starszych. Są one często dotknięte ageizmem. Rozdział ten dostarcza 

wskazówek - w oparciu o wiedzę gerontologiczną - o tym, czego nauczyciele 

potrzebują w celu zapewnienia właściwej edukacji, wspierającej jakość życia osób 

w podeszłym wieku. 
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 Nawet osoby w podeszłym wieku (powyżej 85+) mają wszelkie 

możliwości, aby się uczyć  i cieszyć nauką. Oczywiście w tym wieku istnieje 

możliwość wystąpienia spadku zdolności poznawczych w niektórych 

przypadkach, ale jeżeli inne zdolności są zachowane, to pozwala to na zachowanie 

normalnego, dobrego życia i kontynuowanie nauki. Wykorzystując np. 

doświadczenie życiowe i mądrość można zrekompensować spadek zdolności 

poznawczych. 

 Nauczyciele powinni być świadomi wszystkich aspektów, które wpływają 

na osoby w starszym wieku i znać sposoby motywowania seniorów do aktywnego 

udziału w procesach edukacyjnych. Istnieją potencjalne trudności związane 

z osłabieniem słuchu i wzroku, ponieważ ryzyko ich utraty zwiększa się u osób 

starszych. Ponadto, osoby starsze są narażone na inne straty, np. utrata zdolności 

do działania, a często utrata współmałżonka i przyjaciół. Osoba, która nie ma 

znacznych dolegliwości może mieć dobrą wydolność nawet w wieku 90 lat. 

Jednak najczęściej ryzyko związane z występowaniem problemów zdrowotnych 

zwiększa się z wiekiem i grozi niewydolnością. Obniżona wydolność zmniejsza 

motywację do nauki, ale jak wynika z wielu przykładów, nie stanowi to 

przeszkody do podejmowania działań związanych z uczeniem się przez całe życie. 

 Starzenie się to skomplikowany, bardzo niejednorodny proces. Nie można 

prowadzić działań edukacyjnych łącznie dla seniorów w wieku 65 i 90 lat. To są 

generacje różne pod każdym względem. Z drugiej strony nie można myśleć 

stereotypowo o starości w ogóle.  Rozdział ten podkreśla zasoby starszych osób, 

bez patrzenia na proces starzenia się przez pryzmat młodości, która jest obecnie 

bardzo podziwiana. 

2.2. Fakty o wieku 

  W Finlandii jest 5,4 mln mieszkańców, z czego 17,6% to mieszkańcy 

w wieku 65+. Wszyscy ci ludzie doświadczyli co najmniej kilku lat nauki 

formalnej, w większości rozpoczynając uczenie się w wieku sześciu lat w szkole 

podstawowej. Zjawisko analfabetyzmu w Finlandii nie występuje. W grupie 

wiekowej 65 - 74 lat jest 50,5% kobiet i 47,4% mężczyzn mających wykształcenie 

podstawowe, 25,1% kobiet i 31,5% mężczyzn mających wykształcenie średnie, 

a 24,4% kobiet i 21,2% mężczyzn mających wykształcenie wyższe. W grupie 

wiekowej 75+, odsetek kobiet i mężczyzn w należy do podobnej kategorii 

edukacyjnej, a ich strukturę można przedstawić odpowiednio w liczbach: 73% 

i 59%, 14,4% i 25,9%, a 12,6% i 15,1% (Koskinen, i n., 2012). 
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 Przeciętna długość życia seniorów stale rośnie. W Finlandii, w 2012 roku, 

średnia długość życia u mężczyzn wynosiła 75,5 lat, a kobiet to 83,02 lat. 

Po osiągnięciu tego wieku ich długość życia wynosi odpowiednio 7,9 lat i 9,5 lat 

(tab. 4). Jednocześnie funkcjonalność osób w podeszłym wieku stale wzrasta, 

a więc obecnie ludzie mają więcej lat z i cieszą się większą wydolnością, a nie 

odwrotnie. 

Tabela 4. Szacowana długość życia kobiet i mężczyzn w każdym wieku 

 

 

 

 

 

 

 

Zdolności poznawcze (np. postrzeganie, pamięć, uwaga, rozumienie) 

u każdej osoby są w pełni rozwinięte w wieku 25 lat. Od wieku średniego 

zdolności poznawcze zaczynają spadać. Wszystkie aspekty poznania wykazują 

straty podobnie jak trajektoria życia jednostki. Jednak należy podkreślić, że 

pomimo spadku, nawet w podeszłym wieku seniora zdolność poznawcza jest na 

ogół dobrze zachowana i zapewnia możliwość dalszego normalnego i dobrego 

życia, wraz z zachowaniem zdolności do uczenia się przez całe życie.  

 Demencja i spadek funkcji pamięci to największe obawy osób 

w podeszłym wieku. Wyraźny spadek możliwości w zakresie pamięci i innych 

funkcji poznawczych nie jest częścią normalnego procesu starzenia się, ale jest 

zawsze oznaką zespołu patologicznego, głównie demencji lub depresji. 

W normalnym procesie starzenie się pamięć długoterminowa jest zwykle dobrze 

zachowana. Odpowiednio, istnieje pogorszenie pamięci roboczej, która jest 

częścią pamięci krótkotrwałej. Jest to spowodowane przez proces starzenia. 

Jednak należy podkreślić, że istnieją duże różnice między indywidualnymi 

wydajnościami. Są przecież seniorzy w wieku 75-90 bez zauważalnego spadku 

wydajności pamięci (Suutama 2010).   

 Różne czynniki wpływają na funkcje pamięci, a znajomość tych 

czynników jest ważna z punktu widzenia organizacji edukacji seniorów (tabela 5). 

Dobrym sposobem rozpoczęcia uczenia się przez całe życie jest oferowanie form 

edukacji indywidualnie dostosowanych do poziomu aktywności i motywacji, przy 

zapewnieniu pozytywnej atmosfery nauki i zastosowaniu nowych form stymulacji, 

oraz wspierania nastroju seniorów. Seniorzy muszą wiedzieć, że zdolności 

Mężczyźni Kobiety 

75 lat: 11 lat 

80 lat: 8 lat  

85 lat: 6 lat 

90 lat: 4 lat 

95 lat: 3 lat 

100 lat: 2 lat 

75 lat: 13 lat 

80 lat: 11 lat 

85 lat: 7 lat 

90 lat: 5 lat 

95 lat: 4 lat 

100 lat: 2,5 lat 
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pamięciowe mogą być podtrzymane i aktywowane. Optymalne uczenie się 

wymaga wystarczającej ilości snu, dobrego poziomu żywienia i aktywności 

fizycznej. Choroby i syndromy powinny być poddane odpowiedniej obserwacji, a 

chorzy - opiece i leczeniu w celu optymalizacji poziomu funkcji poznawczych 

(Suutama 2010). 

Tabela 5. Negatywne i pozytywne czynniki wpływające funkcje pamięci (Suutama 

2010) 

 Stwierdzono wcześniej, że inteligencja nie spada w procesie starzenia się. 

To błędne stwierdzenie zostało wysunięte na skutek stronniczych badań, 

w których wykorzystując badania przekrojowe porównywano inteligencję różnych 

pokoleń. Spadek inteligencji wraz z wiekiem mógłby być ujawniony tylko 

w badaniach podłużnych tych samych grup objętych badaniem. Stymulowana 

inteligencja jest oparta na nauce przez całe życie, na doświadczeniach życiowych 

i zwiększającej się wiedzy, co prowadzi do poprawy przebiegu procesu starzenia 

się. Natomiast badania skupione na płynnej inteligencji wykazują pewien jej 

spadek u osób starszych. Istnieje jednak duże zróżnicowanie między ludźmi, 

dlatego też nie powinno się stosować takich uogólnień.  

Ta różnorodność między ludźmi wynika z poziomu wykształcenia, stylu 

życia, jak i aktywności, którą dana osoba przejawiała w życiu codziennym. 

Badania wykazują, że ćwiczenia mogą poprawiać krążenie i stymulować 

inteligencję nawet pod koniec życia. Możemy stwierdzić, że przynajmniej niektóre 

ze zmian w procesie starzenia się nie są faktycznie wynikiem starzenia się, ale 

z wynikają z niewykorzystanych zdolności (Kuusinen, 2010). 

 U osoby starszej zmiany w powiązaniach społecznych czy w strukturze 

rodziny mogą zwiększać ryzyko „zachorowania” na samotność. Na podstawie 

badań fińskich stwierdzono, że samotność występuje u jednej trzeciej osób 

Czynniki pozytywne Czynniki negatywne 

Aktywność 

Nowe doświadczenia i stymulacje 

Wykorzystanie funkcji pamięci 

Właściwa motywacja 

Pozytywne nastawienie 

Dobry nastrój 

Dobry stan zdrowia 

Aktywność fizyczna 

Witalność, wysypianie się 

Dobre odżywianie 

Bierność 

Brak  środowiska stymulacyjnego 

Niskie wykorzystanie funkcji 

pamięci 

Brak motywacji 

Negatywne postawy 

Depresja 

Zły stan zdrowia 

Brak aktywności fizycznej 

Zmęczenie, bezsenność 

Złe odżywianie 
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w starszym wieku. Ludzie doświadczają samotności w wyniku negatywnych 

emocji i konsekwencji niewłaściwych interakcji społecznych (Savikko et al 2005, 

Tiikkainen i Heikkinen 2005). W Finlandii w zasadzie w żadnym wieku ludzie nie 

mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, co ich dzieci, tak jak to było 

kilka dziesięcioleci temu. Dzieci przeniosły się do miast pozostawiając często 

rodziców na obszarach wiejskich. Subiektywnymi przyczynami cierpienia 

związanego z samotnością jest przede wszystkim: utrata współmałżonka, choroby 

i brak przyjaciół (Savikko et al 2005, Tiikkainen i Heikkinen 2005).), a za tym 

idzie wiele poważnych konsekwencji, np. na obniżenie jakości życia oraz częstsze 

korzystanie z usług społecznych i opieki zdrowotnej. Placówki oświatowe mogą 

zapewnić znaczące działania w zakresie uczenia przez całe życie, tworzenia więzi 

społecznych i grup wzajemnego wsparcia dla seniorów. 

2.3. Doświadczenie w starzeniu się 

  Wiek sam w sobie nie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na 

stopień starości odczuwany przez daną osobę. Senior ma swoje indywidualne 

wyobrażenia dotyczące starzenia się. Doświadczenia w starzeniu się poruszają 

ważny aspekt i uzasadniają dlaczego powinniśmy powstrzymać się od 

uogólniania, gdy mówimy o seniorach. Osobowość, historia życia i doświadczenia 

powodują indywidualne reakcje starzejącego się organizmu i różne choroby, 

a postawa społeczeństwa i relacje społeczne są często zintegrowane z doś-

wiadczeniem w starzeniu się. 

 Fińska badaczka dr Riitta-Liisa Heikkinen przeprowadziła badanie na 

temat doświadczeń w starzeniu się seniorów w pięcioletnich odstępach czasu, 

zaczynając od wieku 80 lat. Zgromadzone wyniki badań ujawniły doświadczenia 

uczestników badań w starzeniu się na przestrzeni lat. Doświadczenia te były 

osadzone w kontekście historycznym i kulturowym, a ukierunkowane były przede 

wszystkim na różne czynniki rozwoju, osobistą historię życia, czynniki sytuacyjne 

i te wynikające z osobistych kryzysów życiowych (Rysunek 6). Seniorzy z dużym 

poczuciem własnej wartości i o pozytywnych postawach wobec życia czuli się 

ludźmi starymi znacznie rzadziej i mieli mniej objawów depresji, niż ci 

o przeciwnych postawach. Wydawało się również, że osoby, które osiągnęły wiek 

90 lat "nauczyły się życia". Osoby takie są w stanie iść na kompromis i mają 

zdolności do przetrwania w kryzysach życiowych (Heikkinen RL 1993). 
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Rysunek 6.Model doświadczenia w starzeniu się (Heikkinen RL 2010) 

 

Można stwierdzić, że jesteśmy w stanie zrozumieć poszczególne aspekty 

starzenia się, słuchając indywidualnych opowieści danej osoby o jej życiu 

i procesie starzenia się. Słuchanie seniorów jest bardzo ważną umiejętnością 

w pracy związanej z ich edukacją. Słuchając seniorów możemy dowiedzieć się 

o nich więcej, ale także znaleźć nowe rozwiązania dla edukacji osób starszych 

i poszukać nowych, skutecznych metod uczenie się przez całe życie. 

2.4. Koncepcja udanego starzenia 

 Starzenie to proces składający się z różnych elementów. Obejmuje on 

takie obiektywne fakty jak: wiek osoby, umiejętności funkcjonalne lub 

zdiagnozowane choroby. Oprócz tych cech starzenie jest mocno subiektywnym 

doświadczeniem w zakresie odbierania choroby i jej syndromów lub 

subiektywnych odczuć co do zdolności funkcjonalnych i poznawczych. Istnieje 

szeroki zakres zmiennych wpływających na proces starzenia się i na ludzi 

doświadczających starzenia się. Pomyślne starzenie się jest nie tylko życiem bez 

chorób, ale również wymaga subiektywnego zadowolenia z życia, udziału w życiu 

społecznym, dobrych zdolności poznawczych i zasobów psychicznych (Rys. 7). 
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Rysunek 7. Elementy pomyślnego starzenia, opracowanie oparte na literaturze. 

 

Podobnie jak do pojęcie zdrowia nie jest przeciwieństwem choroby, ale 

bilansem zasobów danej osoby, jego/jej środowiska i docelowego profilu danej 

osoby (Rys. 8). Powyższa konceptualizacja jest popierana przez prof. Bowling i dr 

Dieppe z Wielkiej Brytanii, którzy badali proces udanego starzenia się. Zarówno 

teoretyczne definicje, jak i doświadczenia krytyczne pozwalają wysnuć wnioski, 

że u osób, u których "ujawnił się szeroki obraz pomyślnego starzenia się, dobry 

stan zdrowia, zdolności do działania oraz brak chorób nie są jedynymi elementami 

tej koncepcji ”(tabela 6). 
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Stan równowagi 

 

Rysunek 8. Zdrowie u osoby w starszym wieku jako proces dynamiczny  

(Heikkinen, 2010)  

Tabela 6. Główne składniki udanego starzenia się (Bowling &Dieppe 2005) 

Teoretyczne definicje Dodatkowe definicje  

 Średnia długość życia. 

 Zadowolenie z życia i dobre samopoczucie 

(w tym szczęście i zadowolenie). 

 Zdrowie psychiczne i psychologiczne, funkcje 

poznawcze. 

 Rozwój osobisty, uczenia się nowych rzeczy 

 Zdrowie fizyczne, niezależność 

w funkcjonowaniu. 

 Psychologiczne cechy i zasoby, w tym 

postrzeganej autonomii, kontroli, 

niezależności, zdolność przystosowania się, 

radzenia sobie ze stresem, poczucie własnej 

wartości, pozytywne myślenie, cel, poczucie 

siebie. 

 Uspołecznienie, przynależność do wspólnoty, 

sposób spędzania czasu wolnego, integracja 

i uczestnictwo. 

 Sieci społeczne, wsparcie, aktywność 

społeczna. 

 Dokonania. 

 Korzystanie z diety. 

 Zabezpieczenie 

finansowe. 

 Sąsiedztwo. 

 Wygląd fizyczny. 

 Wydajność i wkład 

w życie. 

 Poczucie humoru. 

 Poczucie sensu 

 Duchowość. 

Zasoby 

osoby 

Środowisko - 
społeczne 

i fizyczne 

Profil 

docelowy 

Stan 

równowagi 
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Podsumowując należy stwierdzić, że instytucje edukacyjne mogą 

odgrywać ważną rolę we wspieraniu udanego starzenia się, zapewniając 

odpowiednie środowisko uczenia się, w którym poszczególne elementy udanego 

starzenia są rzeczywiście brane pod uwagę. Wymaga to opracowania 

przystosowanych do seniorów kursów edukacyjnych oraz wykorzystania 

dostosowanych do wieku metod dydaktycznych.  

2.5. Wnioski i wyzwania 

Kształcenie przez całe życie w aspekcie edukacji seniorów wymaga 

zaangażowania profesjonalnych nauczycieli, którzy stale aktualizują swoją wiedzę 

z zakresu gerontologii i są pozytywnie nastawieni do ludzi starzejących się. Starsi 

ludzie, nawet w bardzo podeszłym wieku, bez zaburzeń wynikających z chorób 

(głównie dotyczących zdolności poznawczych, takich jak choroby Alzheimera 

i pokrewnych), nie mają innych barier związanych z podjęciem nauki, z wyjątkiem 

tych wynikających z ich własnej motywacji. Dlatego też wiele działań 

edukacyjnych musi być dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób w podeszłym 

wieku. Starsi ludzie są najbardziej zróżnicowaną grupą ludzi, do których należy 

dostosować działania „szyte na miarę”.  

 Musimy pamiętać, że w naszym społeczeństwie dyskryminacja ze 

względu na wiek wpływa na ludzi starszych i stwarza bariery nie pozwalające im 

uczestniczyć w działaniach edukacyjnych. Dlatego należy walczyć z fałszywymi 

informacjami i postawami wpływającymi negatywnie na rozwój kształcenia 

ustawicznego, które ma niewątpliwie istotny wpływ na jakość życia seniorów. 
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3.1. Wstęp 

 Seniorzy są ważną częścią społeczeństwa: 1 stycznia 2010 r. było ponad 

87 mln osób w wieku 65 lat w krajach Unii Europejskiej (UE-27), co stanowiło 

około 17,4% ogółu ludności w 2010 roku. Sprawozdanie demograficzne Komisji 

UE stwierdza, że "stopniowe, ale poważne zmiany mają wpływ na populację 

Europy. Pojawiają się dwie główne tendencje: niewielki wzrost urodzeń 

i zwiększająca się długość życia". Coraz większa liczba Europejczyków zaliczana 

jest do grona osób starszych. 

 Liczba osób w wieku 60 lat i więcej w UE ma tendencje wzrostową 

o ponad dwa miliony rocznie, a wzrost ten jest mniej więcej dwukrotnie większy 

w porównaniu z latami do 2008 roku. W 2009 roku mediana wieku ludności 

wzrosła do 40,6 lat, a prognozuje się, że wzrośnie do 47,9 lat w roku 2060. 

Aktywne życie pozwala na produktywną emeryturę chociażby poprzez wolontariat 

i ogólne zaangażowanie w społeczeństwo obywatelskie. 

W 2012 roku - Roku Aktywności Osób Starszych, UE starała się sprostać 

wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Bycie na emeryturze 

z dala od rynku pracy nie oznacza, że emeryci nie mogą być aktywni. Ich status 

w związku z dochodami, wykształceniem, rodziną, rolą społeczną itp. może mieć 

wpływ na ich jakość życia, a to pociąga za sobą konieczność podjęcia działań 
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w celu opracowania programów edukacyjnych skierowanych do seniorów, 

a wynikających ze zmieniającej się sytuacji w społeczeństwie. Rozdział ten 

zwraca uwagę na pewne aspekty, które należy brać pod uwagę w wyzwaniach 

związanych z projektowaniem edukacji seniorów. 

3.2. Demografia 

W dniu 1 stycznia 2010 r. liczba ludności w UE-27 wynosiła 501.100.000. 

Prognozy demograficzne Eurostat 2008 oparte na scenariuszu konwergencji 

pokazują, że populacja UE-270 będzie wzrastać stopniowo aż do 520.700.000 

w 2035 r, a następnie stopniowo spadać do 505.700.000 w roku 2060. Według 

prognoz Eurostatu (EUROPOP2008 scenariusza konwergencji), liczba ludności 

UE-27 jako całość będzie nieco większa w 2060 roku, ale znacznie starsza niż jest 

teraz. Wpływ starzenia się społeczeństw w krajach Unii Europejskiej może mieć 

istotne znaczenie w nadchodzących dekadach. 

 
Rys. 9. Procenty ogółu ludności 

Niezmiennie niski współczynnik urodzeń oraz wyższa średnia długość 

życia zmieni w krajach UE-27 kształt piramidy wiekowej. Prawdopodobnie 

najważniejszą zmianą będzie wyraźny wzrost liczby ludzi znacznie starszych, 

a tendencja ta staje się już widoczną w kilku państwach członkowskich UE. 
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Inną ilustracją starzenia się populacji jest trend w średniej wieku. W krajach UE-

27 mediana wieku ludności wzrosła z 35,2 lat w 1990 r. do 40,9 w 2010 roku. 

3.3. Starzenie się społeczeństwa 

 Populacja ludności w krajach UE-27 jest coraz starsza z powodu większej 

długości życia i niskiego poziomu urodzeń w ostatnich dziesięcioleciach. 

Prognozy demograficzne Eurostatu pokazują, że proces starzenia się będzie 

kontynuowany w przyszłych dziesięcioleciach. Osoby w podeszłym wieku 65 lat 

i więcej stanowiły 25,9% ludzi w wieku produkcyjnym w UE-27 na początku 

2010 roku. 

W dniu 1 stycznia 2010 r., młoda populacja w wieku (0-19 lat) stanowiła 21,3%, 

w wieku 20-64 lat aż 61,3%, a liczba ludności w wieku 65 lat i powyżej to 17,4%. 

W poszczególnych państwach członkowskich, Irlandia miała największy 

udział 0-19-latków – 27,5%, a Niemcy najmniejszy – 18,8%. Niemcy miały 

największy udział osób w wieku 65 lat i więcej – 20,7%, następnie Włochy – 

20,2%. Najniższy odsetek osób powyżej 65 roku życia był w Irlandii – 11,3%, na 

Słowacji – 12,3%, a na Cyprze – 13,1%. 

 Starzenie się ludności to długoterminowy trend, który rozpoczął się kilka 

lat temu w krajach UE-27. Pomiędzy rokiem 1990 a 2010 ludność w wieku 

produkcyjnym (20-64 lat) w UE-27 wzrosła o 1,8 punktu procentowego, podczas 

gdy populacja osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 3,7 

punktów procentowych. 

Zmiana w środkowej grupie wiekowej ludności UE-27 również stanowi ilustrację 

starzenia się populacji. W  krajach UE-27, mediana wieku ludności stale rosła 

z 35,2 lat w 1990 r. do 40,9 w 2010 roku. 

3.4.  Długość życia 

Różnice w długości życia w całej UE-27 w państwach członkowskich są 

znaczące. Dla mężczyzn, najniższą średnią długości życia w roku 2009 

zanotowano na Litwie (67,5 lat), a najwyższą w Szwecji (79,4 lat). Dla kobiet, 

zakres był węższy, od niskiego 77,4 lat w Bułgarii i Rumunii, do wysokiego 85,0 

lat we Francji. 
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Tabela 7. Przeciętna długość życia według płci, 1993 i 2009.  Źródło: Eurostat 

We wszystkich krajach UE - 27 państw członkowskich, kobiety żyją 

dłużej niż mężczyźni, ale istnieją znaczne różnice między poszczególnymi 

krajami. W 2009 r. różnica między płcią w długości życia od chwili urodzenia 

wahała się od czterech lat w Wielkiej Brytanii i Szwecji do ponad 11 lat na Litwie. 

W krajach bałtyckich, kobiety mogą oczekiwać, że będą żyć o 10 lat dłużej niż 

mężczyźni. 

 Mężczyźni 

1993          2009 

Kobiety 

1993          2009 

EU-27 :               76.4 :                82.4 

BE 73.0           77.3 79.9           82.8 

BG 67.6           70.1 75.1           77.4 

CZ 69.3           74.2 76.5           80.5 

DK 72.6           76.9 77.8           81.1 

DE 72.8           77.8 79.4           82.8 

EE 62.3           69.8 74.0           80.2 

IE 72.5           77.4 78.1           82.5 

EL 75.0           77.8 79.8           82.7 

ES 74.1           78.7 81.4           84.9 

FR 73.4           78.0 81.7           85.0 

IT 74.6           79.1 81.0           84.5 

CY 74.7           78.6 79.8           83.6 

LV :                 68.1 :                78.0 

LT 63.1           67.5 75.0           78.7 

LU 72.2           78.1 79.6           83.3 

HU 64.7           70.3 74.0           78.4 

MT :                 77.8 :                 82.7 

NL 74.0           78.7 80.1           82.9 

AT 72.8           77.6 79.5           83.2 

PL 67.2           71.5 75.9           80.1 

PT 71.0           76.5 78.1           82.6 

RO 65.9           69.8 73.4           77.4 

SI 69.4           75.9 77.6           82.7 

SK 67.8           71.4 76.3           79.1 

FI 72.1           76.6 79.5           83.5 

SE 75.5           79.4 80.9           83.5 

UK 73.5           77.8 78.9           81.9 
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3.5.  Izolacja społeczna 

 Kontakty i relacje są ważnym elementem dobrego samopoczucia, 

podobnie jak właściwe stosunki interpersonalne i zaufanie powodują poczucie 

szczęścia.  Sytuacja, w której nie spotykamy się z krewnymi lub znajomymi 

można traktować, jako skrajny przykład stopnia izolacji społecznej. 2006 EU-

SILC Badanie wykazało, że "udział ludności, którzy nie mają przyjaciół ma 

tendencję wzrostową i zależną od wieku we wszystkich badanych krajach. 

Powodem jest często rozpad przyjaźni lub śmierć przyjaciół i rosnące trudności 

występujące w relacjach interpersonalnych". W połowie krajów, ponad 1 na 10 

osób w wieku 65 lat lub więcej, nie ma interakcji z przyjaciółmi, ani osobiście, ani 

w jakikolwiek inny sposób. Rodzina i krewni odgrywają ważną rolę w 

zapobieganiu całkowitej izolacji osób w podeszłym wieku, chociaż osoby starsze 

sami także mogą wpłynąć na zmniejszanie interakcji z przyjaciółmi lub rodziną, 

jak pokazano na rysunku 10; w wielu krajach seniorzy wciąż mogą liczyć na 

pomoc innych. 

 

 
Rysunek 10. , Stosunek osób bez przyjaciół według grup wiekowych w stosunku do 

ogółu ludności, 2006. Źródłowej bazy danych EU-SILC' 
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3.6. Role społeczne 

Aktywne starzenie się 

 W ostatnich latach pojęcie aktywnego starzenia się jest ściśle związane ze 

zdrowiem, ale także znaczeniem, jakie przywiązuje się do zdrowego starzenia się. 

Podejście to koncentruje się na szerokim zakresie działań, które kładzie nacisk na 

uczestnictwo w życiu społecznym i integrację osób starszych, jako pełnoprawnych 

obywateli. Istota koncepcji aktywnego starzenia kładzie nacisk na produktywne 

starzenie się, jakość życia i samopoczucie psychiczne. Stąd strategia aktywnego 

starzenia się, powinna obejmować cały cykl życia człowieka, ponieważ zajmuje 

się tym, w jaki sposób każdy człowiek starzeje się, a nie wyłącznie osobami 

starszymi.  

Wizja aktywnej strategii starzenia się społeczeństwa dla wszystkich grup 

wiekowych, oparta jest na założeniach, że wszyscy ludzie są cenieni i każdy ma 

możliwość uczestnictwa w sposób aktywny, bez względu na wiek w życiu 

społecznym. W społeczeństwie III wieku, po przejściu na emeryturę lub w okresie 

częściowej emerytury, ludzie powinni mieć różne możliwości (zatrudnienie, 

wolontariat, uczestnictwo w życiu społecznym, zajęcia rodzinne, rozrywka). 

Szczególną uwagę zwraca się na tak ważny aspekt jak zdrowy styl życia. 

Maksymalizacja potencjału obywateli i jakości ich życia może stworzyć bardziej 

zintegrowane społeczeństwa i może w przyszłości zrównoważyć rozwój 

gospodarczy. 

 

Integracja społeczna 

 Badania wykazują, że integracja społeczna jest bardzo ważna dla 

zachowania dobrego samopoczucia osób starszych mieszkających w domu; 

aktywność społeczna i kontakty  poprawiają jakość ich życia (Caballero i wsp. 

2007, Crinne 2005, Golden et al 2009). Ze względu na zmiany w strukturze 

rodziny, osoby w starszym wieku coraz częściej mieszkają same. Nacisk na 

działania, które sprzyjają integracji społecznej, powinien stymulować spadek 

depresji u nich, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie ich zapotrzebowania 

na opiekę. Główne wyniki tej analizy można podsumować następującym 

stwierdzeniem: postrzeganie zdrowia przez seniorów jest bardzo istotnym 

aspektem pozytywnie skorelowanym z zadowoleniem z własnej egzystencji. 

 Zamykanie się jedynie w domu może prowadzić do niepożądanych 

skutków, takich jak izolacja. Działalność społeczna, zachowanie aktywnego 
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i pracowitego trybu życia, unikanie depresji jest bardzo ważne, aby utrzymać 

zainteresowanie życiem i w konsekwencji zachować dobre samopoczucie. Obecna 

polityka społeczna w Europie w odniesieniu do utrzymania osób starszych opiera 

się na ułatwieniu im samodzielnego funkcjonowania w domu i udzielaniu im 

pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. 

 

Powiązania rodzinne, stosunki 
międzypokoleniowe 

 

 Zmiany w strukturze rodziny i mobilność pracy występująca w ostatnich 

dziesięcioleciach mają swoje konsekwencje w podejściu do osób starszych. 

Zmiany te miały miejsce w całej Europie, ale w zależności od tego, czy patrzymy 

na północną, wschodnią czy południową Europę, faza zjawiska jest zróżnicowana. 

Z drugiej strony społeczna konstrukcja wieku i postrzeganie osób starszych 

i młodszych zmniejszyły interakcję między pokoleniami. 

 Badania pokazują, że interakcje z rodziną lub młodszym pokoleniem są 

kluczowe dla jakości życia osób starszych (Generations United 2007, Olav ad 

Herlofson 2001). W tym sensie polityka publiczna dotycząca promowania osób 

starszych może przyczynić się do zwiększenia interakcji w rodzinie i opieki nad 

nimi. Ponadto, programy ukierunkowane na międzypokoleniowe praktyki 

pozwalają rozwinąć i poprawić je ze względu na potencjalne korzyści społeczne, 

które można osiągnąć. I chodzi nie tylko o to, by osoby starsze czuły się 

zintegrowane z młodszym pokoleniem, ale również, by integracja przyczyniała się 

do czerpania korzyści z doświadczenia i wiedzy seniorów. 

 

Wolontariat seniorów  i poprawa ich życia  

 
Badania przeprowadzone w 2009 r. na terenie całej Europy 

i opublikowane w październiku 2009 r. (Haski-Leventhal, 2009) pokazują, że 

istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wolontariatem a postrzeganiem zdrowia, 

zadowolenia z życia, długością życia i ujemna korelacja z depresją.  

 Kiedy ludzie starzeją się i wchodzą w trzeci wiek, odkrywają wolontariat 

jako substytut utraconej roli społecznej. Seniorzy, którzy zaangażowani są 

w wolontariat odczuwają pozytywny wpływ tych działań, podobnie jak 

społeczeństwo jako całość. Wolontariat osób starszych może pomóc wyciągnąć 

ich izolacji, wzmocnić udział w społeczeństwie, zwiększyć samoocenę 
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wolontariuszy, zmienić stereotypy i promować społeczną i polityczną 

świadomość.  

 Pomagając innym, starsi wolontariusze mogą też pomóc sobie i zwiększyć 

swój potencjał fizyczny, psychiczny i samopoczucie społeczne, chroniąc się od 

pułapek emerytalnego upadku i braku aktywności fizycznej. Integracja społeczna 

związana z wolontariatem może poprawić samopoczucie jednostki, ponieważ 

zmniejszenie społecznej izolacji może doprowadzić do zmniejszenia depresji. 

 Kilka badań przeprowadzonych w różnych krajach na temat wolontariatu 

wykazało, że ocena wolontariatu, percepcji i oddziaływania nie jest jednakowa we 

wszystkich krajach i kulturach. Wykazano wysoki wskaźnik uczestnictwa 

w Europie Północnej i  niski poziom uczestnictwa w krajach basenu Morza 

Śródziemnego  (Haski-Leventhal 2009). 

 

Technologia cyfrowa 

 W ogólnym zjawisku wzrostu QoL w naszych społeczeństwach, 

większość sposobów kontrybucji społecznego wolontariatu czy aktywnego 

starzenia się coraz częściej dokonuje się za pośrednictwem cyberprzestrzeni, 

z której korzystają wszyscy jako pełnoprawni obywatele. Także osoby starsze 

mają możliwość korzystania z ICT (Technologii Informacyjnych 

i Komunikacyjnych). Narzędzia cyfrowe są głównie związane z pracą - z tym 

etapem życia, który wielu starszych opuściło ostatnio lub w dalekiej przeszłości. 

Fakt ten wzmacnia ideę uczenia się przez całe życie. Aby uczestniczyć w bazie 

stowarzyszenia wolontariuszy i komunikować się z nimi w cyberprzestrzeni, 

seniorzy potrzebują umiejętności, aby poradzić sobie z przepływem informacji 

związanych z pracą w instytucji, w której są zaangażowani. 

Ponadto dla osób starszych przebywających w domu, ICT może być 

ważnym narzędziem pomocnym w utrzymaniu kontaktów społecznych. Nie jako 

substytut interakcji twarzą w twarz, ale jako rozwiązanie, które wzmacnia te 

interakcje. Często wykorzystuje się takie rozwiązania do zabezpieczenia 

międzypokoleniowych kontaktów (wnuczek-babcia) lub innych kontaktów, które 

mogą wpłynąć na poprawę jakości życia seniorów. 

 Bycia społecznie zintegrowanym oznacza także bycie informowanym. 

Społeczeństwo informacyjne przepływa przez cyberprzestrzeń, a dostęp do 

dokładnych i wiarygodnych informacji oznacza konieczność dostępu do Internetu 

i umiejętność korzystania z niego. Wydaje się, że jest to kluczowy „przyspieszacz” 

zmian społecznych na kontynencie. Zdrowa demokracja zależy więc od co 

najmniej dostępu do informacji i możliwości bycia aktywnym w budowie 

przyszłych społeczeństw. 
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3.7. Wnioski 

Główne zmiany demograficzne można posumować następująco: 

 Średnia długość życia stale rośnie, rośnie także ilość ludzi w starszym 

wieku. Ponieważ występują duże różnice między krajami i wewnątrz 

nich, powinniśmy dążyć do podniesienia średniej stopy życiowej dla 

grup mniej uprzywilejowanych 

 Ludzie nie tylko żyją dłużej, ale mogą żyć jeszcze dłużej i zdrowiej. 

Istnieją dowody, że proces starzenia się, w którym ludzie stają się 

stopniowo wyłączani aż do śmierci, nie tyle staje się coraz wolniejszy, 

co raczej stopniowo opóźniany. 

 Ludność w UE starzeje się w różnym tempie. Populacje, które są 

obecnie najstarszymi, jak Niemcy i Włochy, będą obniżać wiek przez 

następne dwadzieścia lat, aż do jego ustabilizowania. Niektóre 

populacje, które są obecnie młodszymi, głównie we wschodniej części 

UE, ulegną zwiększonej szybkości starzenia się i do 2060 r. będą miały 

najstarszą populację w UE. 
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4.1. Wstęp 

 Rozdział ten dotyczy ogólnych teoretycznych podstaw edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej seniorów nie tylko w prezentowanych projektach 

krajów partnerskich, ale również w doniesieniu do różnych typów szkół w Europie 

Znajdują się tu przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji 

nieformalnej dla seniorów istotnych dla poprawy jakości ich życia. Ważne jest, 

aby uświadomić skalę problemu starości społeczeństw. Należy zwrócić uwagę 

decydentom, w tym politykom, menedżerom, nauczycielom, aby opracowali 

długofalową strategię edukacyjną dla seniorów. Działania takie mają promować 

ich niezależność, aktywność, zdrowy tryb życia, sami seniorzy mają dzielić się 

swoim doświadczeniem i wiedzą. 

 Problemy, z którymi borykają się osoby starsze są liczne i złożone. Osoby 

te mają prawo oczekiwać uwagi, wsparcia i życzliwości ze strony rządu, 

organizacji pozarządowych, a zwłaszcza swoich rodzin. Najbardziej bolesne dla 

osób starszych są przypadki niechęci, odmowy, zaniechania lub innych form 

poniżania tylko z tego powodu, że ostatnie słowo należy do młodej osoby, nie 

rozumiejącej procesu starzenia. Takiego zachowania nie można lekceważyć, już 

dzieci w wieku przedszkolnym, a następnie młodzież w szkole - muszą się 
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nauczyć pełniejszej akceptacji starości. Jeśli młody człowiek rozumie, jakim 

mechanizmom podlega i wie jak można je świadomie modyfikować, to wówczas 

osłabia swój podświadomy lęk przed starością własną i innych. 

Sekretarz Generalny ONZ - laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2001 r. na 

Drugim Światowym Zgromadzeniu na temat starzenia się społeczeństwa, 

powiedział: "Drzewa w czasie stają się mocniejsze i sięgają do rzeki. Podobnie 

mądrość i doświadczenie ludzi są głębsze i szersze wraz ze starzeniem. W związku 

z tym, osoby starsze powinny być szanowane i traktowane jako bogactwo 

społeczne". Codzienne wyzwania prowokują dorosłych do ciągłej nauki. Seniorzy, 

którzy zazwyczaj nie są już aktywni zawodowo, pragną uczyć się dalej. Edukacja 

nieformalna i pozaformalna są najodpowiedniejszymi dla nich formami 

kształcenia, co nie oznacza, że również edukacja formalna jest dla nich otwartą 

ścieżką.    

4.2. Edukacja pozaformalna i nieformalna1 

 Edukacja osób starszych jest koniecznością, albowiem prowadzi do 

poprawy jakości ich życia, wpływa na poczucie ich własnej wartości, na poczucie 

spełnienia i samorealizacji, zapewniając jednocześnie młodszym pokoleniom  

możliwość korzystania z doświadczeń seniorów. 

 Obecnie w edukacji osób starszych możemy zaobserwować zmianę form 

kształcenia od sformalizowanych do bardziej elastycznych, odchodzenie od 

edukacji kierowanej do samokształcenia, od scentralizowanych rozwiązań do 

bardziej rozproszonych w praktyce edukacyjnej. 

 

Edukacja pozaformalna 

 Uczestnictwo w edukacji  poza systemem formalnym obejmuje wszystkie 

zorganizowane działania edukacyjne, które nie mieszczą się w definicji edukacji 

szkolnej, nie mają ściśle określonego czasu, nie są one świadczone przez formalne  

instytucje edukacyjne. Dotyczy to wszystkich rodzajów dalszego kształcenia 

i szkolenia poza systemem szkolnym, w którym osoba uczestniczyła po 

opuszczeniu systemu edukacji formalnej. Edukacja nieformalna, inaczej niż 

                                                      
1 Odpowiedzialny za przeprowadzenie tych badań jest Ochoa Siguencia Luis, oraz członkowie 

zespołu badawczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w składzie: Gil Alina, Górna 

Joanna, Kozerska Agnieszka, Napora Elżbieta, Nowacka Urszula, Piasecka Małgorzata.  
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w przypadku edukacji formalnej, nie daje oficjalnego dokumentu ( świadectwa, 

zaświadczenia) podnoszącego poziom wykształcenia. Taka nauka odbywa się 

zwykle w formie kursów, szkoleń, warsztatów seminariów, konferencji 

i wykładów, na które uczeń/student dobrowolnie uczęszczał. 

 Do tego typu edukacji możemy zaliczyć Uniwersytety Trzeciego Wieku, 

prywatne lekcje (np. języków obcych), a także kształcenie na odległość, które 

odbywa się pocztą tradycyjną lub pocztą  

 Edukacja poza formalnym systemem podobnie jak formalna także 

prowadzi do wzrostu wiedzy i zdobywania umiejętności, a w konsekwencji do 

rozwoju człowieka w różnych jego obszarach, w tym rozwoju zawodowego, 

społecznego i kulturalnego. Kształcenie formalne prowadzone jest w różnych 

instytucjach edukacyjnych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców, 

instruktorów, nauczycieli lub trenerów i kończy się uzyskaniem dyplomu.

 Edukacja pozaformalna organizuje kursy w celu podnoszenia kompetencji 

i kwalifikacji. Szkolenie może prowadzić do uzyskania różnych umiejętności 

społecznych, sprawności (np. kurs samoobrony), pomnażania kapitału 

intelektualnego, czy rozwoju własnego hobby takiego jak: kurs gotowania, 

wykłady z historii sztuki, kurs modelingu itp. 

 

Edukacja nieformalna 

 Edukacja nieformalna jest prowadzona niezależnie w celu pozyskania 

wiedzy i umiejętności. Samokształcenie w przeciwieństwie do edukacji formalnej 

i pozaformalnej powinno odbywać się bez udziału nauczyciela. Ten rodzaj 

treningu jest również zorganizowany w formie edukacji poza szkołą i po szkole 

(nie należy jednak brać pod uwagę kursów, szkoleń i wykładów z instruktorem). 

Kształcenie nieformalne (jak wskazują niezależne badania) jest jak 

najbardziej celowe, choć mniej zorganizowane. Może ono obejmować 

przykładowo wydarzenia związane z działaniami edukacyjnymi występującymi 

w rodzinie, w miejscu pracy, w codziennym życiu każdego człowieka. 

 

Metody samokształceniowe to: 

 korzystanie z pomocy członków rodziny, przyjaciół, współ-

pracowników, na przykład: korzystanie z porad, konsultacji z inną 

osobą, 

 korzystanie z materiałów drukowanych - należy przez to rozumieć 

użycie literatury (książki skrypty, prasa branżowa, taka jak "Gazeta 

Prawna"), w celu podniesienia świadomości uczących się. 
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Zainteresowana osoba zdobywa materiały z własnej inicjatywy , nie są 

one częścią programu nauczania na kursie, nie są zalecane przez 

nauczyciela / instruktora  

 korzystanie z programów komputerowych oraz możliwości tworzenia 

sieci Internetowych , wykorzystywanie internetowego (on-line) w celu 

przeglądania przewodników, książek, prasy branżowej, a także 

prowadzenia kursów językowych. 

 korzystanie z programów edukacyjnych nadawanych przez radio 

i telewizję 

 zwiedzanie muzeów, 

 wizyty w ośrodkach badawczych, takich jak biblioteki, w połączeniu 

z wykorzystaniem ich zasobów informacyjnych. 

4.3. Modele europejskie 

 Model francuski 

Strategia wspierania uczenia się osób starszych to jeden z priorytetów 

systemu edukacji we Francji. Wskazuje to na fakt twórczego wykorzystania czasu 

wolnego, inicjacji w nowych obszarach wiedzy, aktywne uczestnictwo w kulturze, 

spotkanie ludzi, którzy mają wspólne interesy i budowanie przestrzeni społecznej 

kontaktów, szczególnie dla ludzi samotnych. Wysoka świadomość społeczna, że 

trzeci etap życia jest cenny i charakteryzuje się pragnieniem wiedzy 

i umiejętności, zwiększa zainteresowanie seniorów w ich edukacji dla 

przyjemności. 

 We Francji pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) powstał 

w 1973 roku na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie, a jego pomy-

słodawcą był Pierre Vellas (Vellas 1977), profesor prawa międzynarodowego. Był 

to okres, kiedy w Europie i w ogóle na świecie zaczął się gwałtowny proces 

starzenia się ludności. Z inicjatywy młodzieży akademickiej zrodził się pomysł 

otwarcia uczelni dla innych grup wiekowych, również dla seniorów. Powstał 

wówczas projekt, w ramach którego na kilku kierunkach studiów młodzi ludzie 

mieli kontaktować się z dorosłymi i starszymi osobami, te zaś mogły dzielić się 

swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym. Misją tego uniwersytetu była 

więc edukacja permanentna, działalność kulturotwórcza i integracja między-

pokoleniowa. 
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Zapoczątkowany przez Pierre'a Vellas ruch stawiał trzy główne zadania dla 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku: 

 po pierwsze, jego intelektualny i administracyjny potencjał powinien 

być użyty dla dalszego kształcenia ludzi starszych; 

 po drugie, powinien być instytucją prowadzącą badania 

gerontologiczne w interesie ludzi starszych 

 po trzecie, powinien umożliwić wymianę kulturalną między 

pokoleniami oraz udział w prewencji geriatrycznej. 

 

Ruch „Uniwersytetów Trzeciego Wieku” we Francji bardzo szybo się 

rozwijał i ewaluował. Kolejne powstające uniwersytety, wzorując się na tym 

pierwszym, opracowały podobne równoległe programy kształcenia przyjmując 

jednak często różne nazwy. Są wśród nich : Uniwersytet Międzypokoleniowy 

(UIA- université inter âge), Uniwersytet Wolnego Czasu (UTL - université du 

temps libre), Uniwersytet Kultury i Czasu Wolnego (UCL- université culture et 

loisirs), Uniwersytet Popularny ( UP - université populaire) (Le Figaro), 

Uniwersytet Otwarty ( UO - université ouverte) , itd. ( Caradec 2005). Obecnie 

idea kształcenia we francuskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku, kiedyś 

określona mianem segregacyjnej, zmieniła się w koncepcję Uniwersytetu dla 

Każdego Wieku (ATA- Université Tous Ages ). Taka idea uniwersytetu dla 

wszystkich grup wiekowych przyczynia się do szeroko rozumianej i pożądanej 

wymiany międzypokoleniowej (Halicki 2001) 

Cechą charakterystyczną modelu francuskiego jest wysoki poziom 

działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej przy równoczesnym 

zróżnicowaniu form organizacyjnych: od pełnej integracji z wyższą uczelnią, 

przez ścisłą współpracę z uczelnią, do niezależności.  UTW we Francji tworzą 

autonomiczne instytuty, uniwersyteckie Centra Dalszego Kształcenia, albo 

stowarzyszenia, które wiążą się formalnie bądź nieformalnie z uniwersytetem. 

Ponadto stowarzyszenia łączą uniwersytety w sieć i koordynują ich współpracę 

z animatorami życia społecznego. Są to na przykład takie stowarzyszenia jak: 

 Francuski Związek Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UFUTA), 

stowarzyszenie założone w 1981 roku, w 1993 r. zmienione na 

Francuski Związek Uniwersytetów dla Każdego Wieku 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

(AIUTA), idealne miejsce wymiany doświadczeń, analizy i promocji 

badań naukowych 

 Stowarzyszenie Uniwersytetów Popularnych Francji, członek 

Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji dla Dorosłych (EAEA), 
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przegrupowuje w sieć większość Uniwersytetów Popularnych 

i Uniwersytetów Wolnego Czasu. 

 

Studenci UTW mają obszerny wybór systematycznych kursów 

początkowych i zaawansowanych. Uczestniczą w różnorodnych wykładach, 

seminariach i konferencjach poświęconych aktualnym problemom. Uniwersytety 

proponują zajęcia kulturotwórcze,  przyrodoznawcze, kulinarne, ruchowe a także 

treningi pamięci i warsztaty twórczości. W swojej ofercie studiów zapewniają 

zwiedzanie muzeów i innych instytucji kulturalnych w kraju oraz zagraniczne 

podróże edukacyjne. To ogólny zarys obowiązującej oferty edukacyjnej, istnieją 

jednak niewielkie różnice w zależności od specyfiki regionu i lokalnych 

oczekiwań kandydatów.  

Dużą rolę w pracach nad koncepcją programu kształcenia i w procesie 

ewaluacji działalności uniwersytetu odgrywa autonomiczny Samorząd Studencki. 

UTW proponują zapisy we wrześniu i w październiku, jednak dużo studentów 

zapisuje się w ciągu całego roku. Można zapisać się poprzez Internet, albo 

osobiście wypełniając kartę zrzeszonego. Studia nie sankcjonuje żaden egzamin 

ani dyplom. Działalność uniwersytetów finansowana jest z opłat jego członków, 

subsydiów pochodzących ze środków samorządowych i środków pochodzących 

od sponsorów. Obecnie w finansowaniu działalności UTW coraz większe 

znaczenie odgrywają składki członkowskie uczestników. Aktualnie we Francji 

działa ponad trzysta Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Oprócz UTW istnieją we Francji jeszcze inne rodzaje  pozaformalnego 

i nieformalnego kształcenia seniorów, takie jak kursy na odległość, legalizacja  

wiedzy, radio i video kultura.  Nie są one jednak tak popularne jak Uniwersytety 

Trzeciego Wieku. 

 

Model brytyjski 

 Pomysł UTW przyszedł do Wielkiej Brytanii w 1981 roku. Model 

brytyjski zwany także modelem Cambridge jest oparty na samopomocy i pomocy 

wzajemnej słuchaczy. Głównymi cechami tego modelu są: 

 brak wsparcia uczelni macierzystej, 

 samopomoc jako główna metoda uczenia się określająca równorzędną 

relację student -wykładowca. 

 

Seniorzy wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie sami organizują 

działania edukacyjne. Nacisk kładziony jest na nauczanie grupowe. Brytyjczycy 
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nazywają ten model „intelektualną demokracją”, ma on zachęcić do pomocy 

poprzez wolontariat. 

Koncepcja brytyjskiego UTW różni się zasadniczo od francuskich 

uniwersytetów dla seniorów , gdzie to głównie naukowcy nauczają i przekazują 

wiedzę. Brytyjski model opiera się na wzajemnej pomocy członków, którzy są 

jednocześnie nauczycielami i uczniami. 

U podstaw funkcjonowania brytyjskiej uczelni znajduje się pewna zasada, 

która organizuje całą jej działalność. Jak podkreśla ( Matalkiewicz (2003): 

Uniwersytety Trzeciego Wieku powinny skupiać ludzi, którzy chcą się uczyć, 

i którzy chcą pomóc innym dowiedzieć się czegoś. Ci, którzy uczą się 

powinni być zachęcani do nauki, a ci, którzy uczą innych powinni także 

wspierać funkcjonowanie całej instytucji. W UTW program nauczania 

powinien być tak szeroki, jak jego zasoby ludzkie. Uniwersytet powinien 

posiadać zaplecze finansowe częściowo na wynagrodzenia, częściowo na 

działalność wspomagającą.  

 

 W Wielkiej Brytanii każdy podmiot prawny, osoba fizyczna może założyć 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Istnieją zarówno uniwersytety liczące kilkaset 

członków jak i małe, liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu członków. Te 

ostatnie zwykle funkcjonują w mniejszych miastach. Oferta edukacyjna uczelni 

jest zróżnicowana: proponuje się przedmioty akademickie, jak również działania 

praktyczne, warsztaty. Kryterium konstrukcji programu nauczania są zapotrze-

bowania studentów i wspieranie różnych ich umiejętności. 

 Niektóre uczelnie współpracują z liceami, ale większość z nich pozostaje 

całkowicie niezależnymi ośrodkami kształcenia osób starszych. Ich rolą jest 

wypełnianie funkcji poznawczej, ale również integracyjnej i terapeutycznej. 

Populacja brytyjskich UTW to przede wszystkim kobiety wieku emerytalnym 

o wykształceniu średnim lub wyższym, reprezentujący średnią klasę społeczną. 

Brytyjski UTW stworzył program o nazwie SCE (Stały Komitet ds. 

Edukacji). Jego celem jest koordynacja działań brytyjskich uniwersytetów dla 

seniorów oraz wymiana informacji pomiędzy studentami, głównie za 

pośrednictwem Internetu. Cele szczegółowe programu to między innymi: 

 gromadzenie materiałów edukacyjnych dla studentów: kasety, slajdy, 

płyty CD 

 edycja biuletynu zatytułowanego "Źródła" dla studentów UTW 

 organizowanie studiów dla osób zainteresowanych wybranym 

tematem, organizowanie nauki online (u3a.org). 
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 W całej Wielkiej Brytanii w 2002 roku było 440 UTW, które skupiały 

ponad 100.000 osób. Tylko nieliczne zrzeszały ponad 1 000 członków. 

Oszacowano, że 141 uniwersytetów skupiało średnio od 100 do 300 członków, 

a 135 UTW mniej niż 100 osób. W 2009 roku w Wielkiej Brytanii było już 870 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które kształciły 295 813 słuchaczy. 

 W Irlandii tego rodzaju edukacja jest realizowana za pomocą ruchu 

edukacji narodowej dla osób starszych, tzw. Federacja Aktywna Emerytura 

(FARA). Nie używa się terminu UTW, ale profil edukacyjny jest bardzo podobny 

do brytyjskiego modelu samopomocy. Członkowie Fara organizują zajęcia 

edukacyjne i spotkania kulturalne. Istnieje około 80 afiliowanych stowarzyszeń 

o łącznej ilości członków około 8 000. Większość z nich działa w obszarze 

Dublina, chociaż w ostatnich latach zauważono wzrost tych organizacji w innych 

częściach wyspy. Charakterystyczną cechą tego irlandzkiego ruchu jest realizacja 

Wiek linki - projektu stworzonego przez FARA. Projekt ma na celu integrację 

międzypokoleniową dzieci z miejscowych szkół z osobami starszymi z lokalnych 

stowarzyszeń FARA. 

4.4. Podsumowanie 

Uczenie przez całe życie obejmuje wszystkie formy kształcenia od 

formalnego poprzez pozaformalne do nieformalnego. Strategia ta, jak sama nazwa 

wskazuje, przebiega od dzieciństwa aż do starości. Jej celem jest zdobycie wiedzy, 

umiejętności oraz możliwość ich wykorzystania w życiu osobistym, zawodowym, 

społecznym. Strategia uczenia się przez całe życie działa na rzecz wyrównywania 

szans edukacyjnych i jakości kształcenia. 

 W rozdziale tym zostały zaprezentowane ogólne podstawy funkcjo-

nowania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego seniorów we Francji 

i Wielkiej Brytanii. Opisane zostały modele Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

i inne przykłady dobrych praktyk edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla 

seniorów w tych państwach. 

  Starano się także przedstawić nastawienie seniorów do rzeczywistości 

edukacyjnej, ich motywy podejmowania uczenia się i znaczenie procesów 

kształcenia na tym etapie życia. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania 

programów zawierających różnorodność pakietu usług edukacyjnych dla 

seniorów.  Programy takie powinny promować aktywność, niezależność, zdrowy 

styl życia, a jednocześnie wykorzystywać wiedzę i doświadczenie tej licznej grupy 

społecznej. 
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W związku ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego podjęta 

strategia aktywnego starzenia się, jako sposobu życia jest uważana za kluczowy 

środek zaradczy. Aktywne starzenie się to proces optymalizacji dobrego zdrowia 

w celu poprawy, jakości życia osób w wieku dojrzałym. Starzenie się 

społeczeństwa jest również wyzwaniem dla pomocy społecznej i jej stabilności 

finansowej. Istotne jest także, aby  polityka promowania aktywnego starzenia się 

mogła zapobiec międzypokoleniowemu konfliktowi wynikającemu ze zmian 

demograficznych, których teraz doświadczamy. 

 Pojęcie aktywnego starzenia się jest związane z szeroko rozumianym 

pojęciem edukacji. Jest to szczególnie związane z edukacją nieformalną. Jednym 

z ważnych problemów w obszarze edukacji nieformalnej jest wykorzystywanie 

technologii informacyjnych. Seniorzy są grupą zagrożoną wykluczeniem 

społecznym, właśnie ze względu na brak dostępu do technologii informacyjnych, 

które są obecne prawie w każdej dziedzinie życia codziennego (urzędy, banki, 

sklepy, źródła informacji, komunikacji i społecznej). Bez dostępu do niej trudno 

jest uczestniczyć w życiu społecznym. Wykluczenie społeczne, oprócz 

przejawianego braku motywacji i umiejętności oraz braku dostępu do technologii, 

może być spotęgowane przez różne rodzaje niepełnosprawności, które często 

dotykają osoby starsze. Istnieje, zatem konieczność podejmowania działań 

związanych z włączeniem osób starszych w cyfrową przestrzeń, a także do 

podjęcia działań związanych z wykorzystywaniem różnych mediów dla ich 

lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. 

 Aktywność społeczna osób starszych może przybierać różne formy. 

Mogą to być na przykład działania w ramach organizacji charytatywnej, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniorów, społeczności lokalne (w tym 

działające na rzecz kościołów i związków wyznaniowych), organizacje handlowe, 

samopomocowe działania, szereg innych stowarzyszeń społeczno-kulturalnych. 

Ważnym obszarem codziennego życia, które jest połączone z nieformalną 

edukacją seniorów, jest rodzina. Bardzo często to właśnie dziadkowie, aktywnie 

przyczyniają się do integracji rodzin, do ich dobrobytu, do zapewnienia opieki 

i wsparcia dla dobra wnuków. Robią to w wyniku ugruntowanego poczucia celu 

w życiu, tożsamości rodziny i więzi rodowych(Glaser 2010).  
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5.1. Wstęp 

 Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne w Europie oraz gwałtowny 

wzrost  innowacji technologicznych, koncepcja uczenia się przez całe życie jest 

kluczowym czynnikiem rozwoju społeczeństwa w dzisiejszych czasach. Coraz 

większą uwagę przywiązuje się do edukacji na poziomie wyższym, ponieważ 

odgrywa ona zasadniczą rolę w pomnażaniu dobrobytu w wymiarze 

jednostkowym i społecznym. 

  Powołując się na badaniach naukowe (Merriam, Caffarella, 1999; 

Hudson, 1999; Knowles, Holton i Swanson, 1998, Caffarella i Barnett, 1994, 

Lieģeniece, 2002) dotyczące edukacji seniorów należy wskazać na kilka istotnych  

wniosków. Badania te donoszą, że studenci powinni: 

 mieć ogromne doświadczenie życiowe; 

 kierować się  wewnętrzną motywacją do nauki; 

 zdobywać wiedzę użyteczną  i umiejętności praktyczne; 

 mieć świadomość wartości samodoskonalenia się; 

 ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje; 

 uczyć się według ustalonego wzorca, metodyki. 
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Rozdział ten prezentuje podejście skoncentrowane na sukces edukacyjny 

seniorów.  Przedstawia modele nauczania, metody, formy, treści fundamentalne 

i swoiste dla tego etapu kształcenia. 

5.2. Realizacja treści kształcenia 

 Różne podejścia do doboru treści kształcenia (patrz rozdział 6) i ich 

realizacji są zależne od wymagań  edukacji szkół wyższych (patrz rozdział 1 i 2) 

oraz od szerszego kontekstu społecznego (patrz rozdział 3). Są one powiązane 

z deami psychologii humanistycznej reprezentowanymi przez K. Rogersa, 

A. Maslowa, G. Allporta U.C.). 

  Istnieją różne psychologiczne teorie osobowości, które w swoisty sobie 

sposób opisują procesy nauczania - uczenia się człowieka. Zadania edukacji szkół 

wyższych nie są ukierunkowane wyłącznie na nabycie dokumentu kwali-

fikacyjnego, jako produktu końcowego. Jej zadaniem jest także koncentracja na 

procesie realizacji treści, w tym praktycznym ich zastosowaniu (Simkins, 1977; 

Bandura, 1986). 

Definiując osobowość jako całość jednostki tzn. umysł, uczucia, wolę, 

postawy, wartości, motywy, doświadczenie, oraz biorąc pod uwagę specyfikę 

edukacji seniorów należy przyjąć za punkt wyjścia analiz dwie teorie: teorię 

społeczno-poznawczą i społeczno-ekologiczną. 

  

Teoria społeczno-poznawcza 
Teoria społeczno-poznawcza(Bandura, 1977, McKhann& Albert, 2003, 

Schucnk, 1995) podkreśla, że centralną rolę w rozwoju osobowości odgrywa 

uczenie się od innych ludzi przez obserwację. Inaczej rzecz ujmując, rozwój 

osobowości odbywa się na zasadzie dwustronnego modelowania:   

 z jednej strony środowisko określa ludzkie zachowania, 

 z drugiej strony zachowania i aktywność człowieka powodują zmiany 

środowiska. 

Według Bandury uczenie się przez obserwowanie to proces czteroetapowy: 

 uczeń musi skierować uwagę na kluczowe elementy tego, czego ma 

się nauczyć, 

 uczeń musi zapamiętać dane zachowanie, 

 uczeń musi umieć powtórzyć dane zachowanie lub wykonać je, 

 uczeń musi mieć motywację i chcieć powtórzyć dane zachowanie. 
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Wśród uwarunkowań zachowania człowieka autor tej teorii wymienia 

wyznawane wartości, zasady społeczne, doświadczenie podkreślając ich duże 

znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań 

 

Ekologiczna teoria świadomości 
społecznej 
Ekologiczna teoria świadomości społecznej (Stokols, 2002, 1992, 

Bronfenbrenner, 1979) zakłada, że rozwój jednostki dokonuje się w kontekście jej 

związków ze środowiskiem. Rozwijająca się osoba jest dynamiczną jednostką, 

która nie tylko podlega wpływom środowiska, ale także sama oddziałuje na 

środowisko. Zachowania człowieka kreowane są przez wiele społecznych 

podsystemów z poziomu mikro, mezo, egzo, makro, a zachodzące zmiany 

w jednym z nich rzutują na zmiany innych podsystemów. 

 Istnieją cztery poziomy, które wywierają na siebie wzajemnie wpływ, i są 

to: 

1. Poziom indywidualnej ekspresji. Określa cechy społeczno-

demograficzne, takie jak: wiedza, postawy, przekonania, motywy, 

uczucia, umiejętności i zdolności, stan zdrowia. 

2. Poziom środowiska społecznego. Odnosi się do norm społecznych 

i kulturowych, procesu socjalizacji i inkulturacji, do relacji między 

członkami rodziny, do instytucjonalnych form wspierania rozwoju 

gospodarczego społeczeństwa. 

3. Poziom środowiska fizycznego. Obejmuje dwa rodzaje środowiska: 

sztuczne i naturalne. Jest bardziej prawdopodobne, że człowiek 

wybierze aktywne formy spędzania wolnego czasu w przyjaznym, 

naturalnym otoczeniu. Zurbanizowane lub zanieczyszczone środowisko 

nie zachęca do działań. Czynniki środowiskowe, które mogą mieć 

wpływ na aktywność fizyczną są następujące: dostępność miejsca, 

transport publiczny i szybkość przemieszczenia się, warunki 

pogodowe, intensywność zabudowy mieszkalnej środowiska. 

4. Poziom środowiska politycznego. Dotyczy następujących rodzajów: 

polityki planowania miejskiego, polityki zarządzania ochroną zdrowia, 

polityki wspierania działalności publicznej, polityki edukacji, natury 

i polityki ochrony pracy. 

Podsumowując należy podkreślić, że treści powinny być aktualne 

i związane z życiem społecznym i osobistym. W rezultacie wiedza teoretyczna 

zostanie zamieniona w niezbędne umiejętności przy wykorzystaniu najbardziej 

skutecznych metod nauczania.  
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Czynne uczenie się 

Małe grupy złożone z 3-4 osób otrzymują zadanie, które jest realizowane 

pod kierunkiem nauczyciela-konsultanta; nowa wiedza pochodzi z doświadczenia 

(patrz rysunek 11); 

 
 

 

Schemat 4. Model czynnego uczenia się (Finch, 2007) 

 

 Refleksyjne uczenie się przez doświadczenie 

Wiedza zdobyta za pomocą refleksyjnego doświadczenia wzmaga zaangażowania 

w proces uczenia się. Uczenie się będzie miało zwykle oryginalny charakter 

z uwagi na niepowtarzalność i kompleksowy charakter biografii człowieka (patrz 

rysunek 12); 

Analiza problemu 

Planowanie działań                

i realizacja 

Odbicie i wdrożenie 

Decyzja o następnym 

kroku 
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Schemat 5. Model uczenia się przez doświadczenie nauki empirycznej 

(Exeter, 2001) 

 

Samokształcenie 

Charakteryzuje się możliwością ustanowienia celów i istotnych kryteriów 

oceny przez samego ucznia, niezależnie od nauczyciela. Może ono mieć miejsce 

w różnych placówkach i na każdym poziomie edukacji (patrz rysunek 13). 

1:Doświadczenia 

Zajęcia na świeżym 

powietrzu: zadania 

osobiste i grupowe 

2:Przeglądanie 

Zachęcanie ludzi do refleksji, 

opisu, komunikacji  i uczenia 

się z doświadczeń 

3:Konkluzja 

Stosowanie modeli i teorii  

wnioski z doświadczeń 

przeszłych  i teraźniejszych 

Przekaz wiedzy 

4: Planowanie 

Zastosowanie nowej 

wiedzy z wcześniejszych 

doświadczeń 
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2Rysunek 13. Model uczenia się 

Uczenie międzypokoleniowe/ transformatywne 

  Obiektywna rzeczywistość oraz dalekosiężne i codzienne potrzeby ludzi 

powinny mieć wpływ na określenie treści nauczania.  Zdobywanie wiedzy krótko, 

ale intensywnie (4-8 godzin) wzmaga pozytywną motywację do uczenia się. 

Wykorzystując opisywane modele można realizować w ten sposób treści 

kształcenia. 

  Analiza modeli uczenia się pokazuje, że treści na poziomie szkolnictwa 

wyższego są podobne w całej Europie, różne są jednak metody i narzędzia ich 

realizacji. Jest to uzależnione od polityki wewnętrznej danego państwa, jego 

gospodarki, poziomu dobrobytu i statusu społecznego obywateli. Jednak, pomimo 

różnic, jest też kilka jednoczących cech - poszanowanie indywidualności seniorów 

i ich dotychczasowych doświadczeń oraz chęć dostosowania treści do ich 

szczególnych potrzeb edukacyjnych. Można to zrealizować za pomocą różnych 

modeli uczenia się (patrz tabela 10). 

                                                      
2 from http://otl.curtin.edu.au/tlf/tlf2005/refereed/stauble.html 

Poznanie ucznia 

(samoświadomość) 

Planowanie nauki 

(samozarządzanie) 

Zrozumienie, jak się uczyć 

(meta-uczenie się) 

Ewaluacja uczenia 

(samokontrola) 

Uczący 

się przez 

całe życie 

http://otl.curtin.edu.au/tlf/tlf2005/refereed/stauble.html
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Tabela 10. Modele uczenia się (przez Biggs, 1993; Marton, Säljő, 1976; Schmeck, 

i in., 1991; Lieģeniece, 2002) 

Tytuł Opis 

Model osobowy  

Jest to styl niezależny od kontekstu uczenia się 

i ogólnych zdolności. Jednostka ma wpływ na to 

jak się uczy podkreślając swoje indywidualne 

uzdolnienia i skuteczne działania. 

Model procesualny 

Jest to model, który wykorzystuje strategie 

poznawcze do realizacji zadań edukacyjnych. 

Jednostka przyjmuje je za swoje, choć może 

zamanifestować swoje preferencje w uczeniu się. 

Model 

fenomenograficzny 

Jest to model podkreślający ważność kontekstu, 

w którym wiedza jest zdobywana i konstruowana. 

Jednostka nadaje własne znaczenia poznawanym 

faktom i zdarzeniom edukacyjnym. 

Model systemowy 

Jest to model, który obejmuje systemem wszystkie 

istotne dla uczenia się czynniki: motywacja, 

aktywność własna, zdolności specjalne, strategie 

poznawcze, kontekst uczenia się. Motywacja 

w tym modelu pochodzi z „dołu”. Ważną rolę 

odgrywają "preferencje" do danego zjawiska czy 

okoliczności, to co seniorzy uznają za ważne 

z punktu widzenia nauki. 

Odpowiednie metody są wybrane do wykonania modeli edukacyjnych. 

5.3. Metody i środki 

 Spełnienie założonych celów i zadań w edukacji szkół wyższych opiera 

się na pewnych zasadach. Stanowią one jeden z fundamentów dydaktyki. 

Dydaktyka koncentruje się na rozwiązywaniu konkretnych zadań, problemów 

i wzbogacaniu wiedzy np. podczas obserwacji czynionych w instytucjach 

oświatowych (Gudjons, 1998). Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kilka 

zaplanowanych czynników działań edukacyjnych: 



5. Pedagogika 

 70 

 kto powinien być nauczany (seniorzy); 

 czego powinno się nauczyć (zadowolenie); 

 dlaczego należy nauczać (uzasadnienie, motywacja); 

 jak powinno się nauczać (sposoby, środki, komunikacja). 

 

Ważnym podkreślenia jest fakt, że wykorzystania różnych metod 

i środków dydaktycznych jest zależne od konkretnej treści i jej wymagań. 

Istnieją różne klasyfikacje metod i technik nauczania (Anderson, 2007; 

Rubacha, 2008; Żukow, 199; Гладченкова, 2002; Ivarsson - Jansson i Cooper, 

2009; Malouff, Rooke, 2008; Cole, 1988). W edukacji szkół wyższych wybór 

metod powinien być oparty na konstruktywizmie, który wymaga wiedzy 

podyktowanej doświadczeniem zdobytym wcześniej (Paerson, 2002). Senior ma 

dużą świadomość swojej wiedzy lub brakuje, to samo dotyczy jego umiejętności. 

Adaptacja do zmieniającego się świata stwarza warunki, które pomagają starszym 

osobom odkrywać w sobie potencjał i zdobywać nowe wymagane kompetencje 

(Kristovska, 2012). 

Konstruktywistyczne podejście do nauczania seniorów charakteryzuje się 

następującymi cechami: 

 uczenie się oparte jest o wcześniejsze doświadczenia osobiste; 

 docenia się działania praktyczne w procesie uczenia się; 

 wdraża się nowe techniki uczenia się na poziomie mikro i makro-

systemów wykorzystując komunikację; 

 integralnym elementem uczenia się jest jego kontekst; 

 motywacja wewnętrzna jest głównym stymulantem uczenia się (Taylor, 

2008, Gerden, 1995, Kristovska, 2012). 

 W edukacji, także na poziomie szkół wyższych można wyróżnić trzy sfery 

oddziaływań:  

 Sfera poznawcza sfera odnosi się głównie do przetwarzania informacji 

i pozyskania wiedzy. Angażuje się tutaj wszystkie procesy poznawcze: 

pamięć, myślenie, uwagę, spostrzeganie, mowę, język. 

 Sfera fizyczna obejmuje rozwój psychomotoryczny. Nauczanie 

zmierza tutaj do osiągania celów w zakresie podstawowych sprawności 

i umiejętności psychomotorycznych, które pozwalają utrzymać 

organizm w dobrej kondycji i w dobrym zdrowiu. 

 Sfera społeczno-emocjonalna uczuciowa. Działania edukacyjne 

wspierają kształtowanie postaw, systemów wartości, dobrego lokowa-

nia emocji i uczuć, oraz zasad moralno-etycznych (Lieģeniece, 2002). 
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Na rysunku 14 pokazano, że rozwój w obszarze fizycznym 

(psychoruchowym) i emocjonalnym (afektywnym) seniorów jest związany 

z promowaniem aktywności fizycznej i psychicznej w ciągu całego życia 

dostosowanej do ich możliwości. Jest także związany z zadaniami, które 

przyczyniają się do poszukiwania społecznie pożądanych działań na rzecz 

środowiska lokalnego, udział w pracach różnych organizacji pozarządowych. 

Realizacja celów w każdej ze sfer przyczynia się do samorealizacji seniorów, 

a także tworzeniu więzi i relacji z innymi ludźmi. 

Szkolenia, terapia, rehabilitacja prowadzone są przez specjalistów i są 

odpowiednie dla zaistniałych problemów natury psychospołecznej, czy 

zdrowotnej.  

  Aktywny styl życia pomaga w utrzymaniu aktywności fizycznej i wzmaga 

zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi (Nordicwalking, biegi na 

orientację, kolarstwo, gry zespołowe, itd.). Organizuje się krajowe 

i międzynarodowe mistrzostwa, które stają się także pretekstem do nawiązywania 

współpracy, wymiany poglądów, szeroko rozumianej komunikacji. 

Amatorskie zespoły taneczne, chóry, teatr, różne kursy (np. rękodzieło 

florystyka), grupy biznesu obywatelskiego, towarzystwa, stowarzyszenia - 

wszystko to przyczynia się do efektywnego uczenia się i rozwoju. 

  Udział w różnych projektach społecznych, organizacji wolontariatu, 

pozyskiwanie i korzystanie z technologii cyfrowych, komunikacyjnych jest 

również niezwykle istotne dla uczenia się na tym etapie życia. 

Wybór metody nauczania jest zależny od charakteru przedmiotu pracy, 

specyfiki grupy seniorów, ich szczególnych potrzeb, zasobów finansowych 

i możliwości intelektualnych. 

Niezależnie jednak od wybranej metody, ważne jest to, by świadomie 

doświadczać mechanizmu sprzężenia zwrotnego, który koncentruje się na 

krytycznej refleksji, daje możliwość wyrażenia swoich poglądów, spostrzeżeń 

i odczuć. W takiej konfrontacji rodzi się obraz zastany i obraz oczekiwań edukacji 

seniorów, a ich zderzenie prowadzi dopiero do trwałego sukcesu w nauczaniu. 

 



 

Zakres Zadania Sposoby  środki 

 
 Rysunek 14. Sfery rozwojowe i powiązane z nimi  cele 

Psychoruchowy 

Afektywny/emocjon

alny 

Poznawczy 

Utrzymanie formy 

fizycznej                         

i psychicznej 

Poszukiwanie 

społecznie istotnych 

działań, rozwijanie 

potencjału, 

organizowanie 

nowego stylu ż  

życia, komunikacji 

Działania 

Rehabilitacyjne 

Sport i turystyka 

Amatorskie zajęcia 

plastyczne 

Kursy 

grupy interesu 

Nauczanie na 

odległość 

Organizacje 

wolontariat  

Projekty 

Literatura 

specjalistyczna  

Czasopisma 

ICT 

Innowacje,  technologia 

Osobista wiedza  

umiejętności, 

itd. 
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5.4. Wnioski 

1. Istnieją różne teorie na temat nauczania - uczenia się, ale społeczna 

teoria poznawcza i ekologiczna teoria społeczna/środowiskowa są 

mocno obecne w edukacji szkół wyższych. 

2. Aktywne uczenie się, refleksyjne uczenie się poprzez doświadczenie, 

samokształcenie i uczenie się międzypokoleniowe/transformatywne są 

uznawane za najbardziej właściwe i skuteczne podejście w edukacji 

seniorów. 

3. Istnieją różne klasyfikacje metod i technik nauczania. Wybór metody 

powinien być oparty na podejściu konstruktywizmu społecznego, 

którego zadania i cele dotyczą 3 fundamentalnych sfer rozwoju 

człowieka: poznawczej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej. 

4. Sposób Feedback jest wielce znaczący, ponieważ jako informacja 

zwrotna (sprzężenie zwrotne), daje możliwość wyrażenia własnej 

opinii, uwag, uczuć wobec innego. To bardzo skuteczny sposób 

komunikacji. 
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6.1. Wstęp 

Nowoczesne społeczeństwo stawia ciągle nowe wyzwania dla edukacji 

i oświaty, w tym dla szkolnictwa wyższego (Klercq, 2009, s. 4-5). 

Postrzeganie i pozycja seniorów zmienia się. Przeświadczenie społeczne, 

iż ktoś potrzebuje specjalnej opieki, otwiera drogę do bardziej pozytywnego 

wizerunku osób starszych jako osób aktywnych. Takie stanowisko nie zawsze 

odzwierciedla rzeczywistość, ale edukacja może przyczynić się do zmiany 

obrazu seniora jako osoby niezależnej, aktywnej, dobrze funkcjonującej 

w społeczeństwie. 

 

Ostatnie badania w różnych krajach pokazują, że działania edukacyjne 

i kulturalno-oświatowe oferowane dla osób starszych są mniej lub bardziej 

związane z poziomem ich wykształcenia. Istnieje tendencja do ciągłego wzrostu 

liczby seniorów uczestniczących w różnych programach i kursach.  

Zgadzamy się z zaleceniami Schuller i Watsona mówiącymi, że „Dla tych, 

w trzecim etapie życia, możliwości edukacyjnych i szkoleniowych powinno być 

znacznie więcej … oraz że Powstanie Czwartej Ery oznacza, że musimy pilnie 

opracować bardziej odpowiednie podejście do oferty programowej przeznaczonej 

dla osób w starszym wieku" (Schuller, Watson, 2009, s. 6). 
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Coraz więcej naukowców postrzega edukację, jako kluczowy czynnik 

rozwoju osób starszych. Jest to droga do przezwyciężenia wielu problemów 

współczesności, jak np. analfabetyzmu (także wtórnego), zmniejszenie ubóstwa 

i niesprawiedliwości, a także droga do rozwoju indywidualnego, społecznego, 

kulturowego. 

Oprócz starań mających na celu formalne możliwości edukacyjne 

dostępne dla osób starszych, uwaga musi być skierowana także na rodzaj treści 

Według Fishera (1992) instytucje oświatowe muszą pomóc starszym uczniom 

w zrozumieniu kultury i nowych technologii. Cytowany w EuBia projekt Guide 

(2010, s. 10) pisze: 

Obecnie należy przyznać, że edukacja i szkolenia odgrywają istotną rolę 

w pomaganiu osobom starszym w podejmowaniu decyzji i wyborów 

decydujących o jakości w ich późniejszym życiu, w angażowaniu się w pracę, 

w działalność wolontariatu, w kwestiach oszczędzania i inwestowania, 

lepszego zrozumienia rodzinnych relacji międzypokoleniowych, lub po 

prostu w rozwijaniu chęci do nauki i oceny doświadczeń życiowych na 

bieżąco. Istnieje coraz więcej dowodów na temat zdrowotnych i społecznych 

korzyści płynących z uczenia się przez całe życie. 

"Na szczeblu UE, osoby starsze są jedną z głównych grup docelowych dla 

Komisji Europejskiej. Potwierdzają to dokumenty z 2006 r." Nigdy nie jest za 

późno na naukę" i z 2007 roku „Plan działania w sprawie uczenia się dorosłych - 

to jest zawsze dobry czas, aby się uczyć" (tamże, s. 10). 

 Polityka UE w tym zakresie została szczegółowo przedstawiona w ramach 

programu Grundtvig. 

Etos włączenia i integracji seniorów stanowi podstawę obecnego 

myślenia politycznego w sektorze kształcenia dorosłych. Jest to dobrze 

zilustrowane przy pomocy trendu w kierunku interkulturalizmu oraz sieci 

Grundtvig 4 PEFETE (Paneuropejskie Forum Edukacji Ludzi Starszych 

/Pan –European Forum for the Education of The Elderly), przy rozróżnieniu 

czterech głównych sił kształcenia społeczeństwa seniorów. 

1. Kształcenie samoukierunkowane i oparte o doświadczenia: 

obywatele seniorzy są często osobiście zaangażowani w swoje 

kształcenie, posiadają doświadczenie życiowe do zaoferowania 

innym i ogólnie czują się mocno związani z procesem nauki.  

2. Ogromny potencjał świadczenia wolontariatu: wiele działań 

w edukacji seniorów to czynności wykonywane dla równolatków, 

seniorzy pracują jako wolontariusze w kształceniu obywateli 

seniorów. 
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3. Wnoszenie udziału do dziedzictwa kulturowego i kapitału ludzkiego: 

seniorzy mogą odgrywać ważną rolę dla dziedzictwa kulturowego.  

4. Szeroki zakres dostawców: kształcenie obywateli seniorów jest 

oferowane przez dużą liczbę dostarczycieli oferty edukacyjnej; 

szkoły wyższe i inne jednostki edukacji formalnej, instytuty 

komercyjne, organizacje samopomocy, lokalne grupy wolonta-

riuszy, itd. (Mercken, 2004). 

6.2. Programy edukacyjne dla seniorów 

 Jedną z globalnych kwestii poruszonych w ramach programu Grundtvig, 

dekada innowacji w europejskim kształceniu dorosłych na konferencji w styczniu 

2010 roku, była próba odpowiedzi na pytanie:  

Co jest kluczem do opracowania programów kształcenia i szkolenia dla osób 

starszych. Co jest najbardziej istotne dla ich potrzeb, czy jest to podnoszenie 

kwalifikacji, zdobywanie nowej wiedzy, rozumienie i korzystanie z nowych 

technologii, czy zachęcanie do aktywnego starzenia się i międzypokoleniowego 

zaangażowania? (Anne-SophieParent, 2010). 

  Strategie edukacyjne dla seniorów powinny uwzględniać potrzeby osób 

starszych - w tym potrzebę aktywnego wypoczynku - jako obywateli. Powinna ona 

opierać się na podejściu uwzględniającym cykl życia potrzeby seniorów, ich 

pragnienie czynnej pracy, uaktualnianie ich umiejętności, godzenie czasu pracy 

i czasu prywatnego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na umiejętność wyborów ofert 

edukacyjnych, ich dostępność, elastyczność gwarantującą świadczenia edukacji 

na wyższym poziomie. Ważną kwestią jest wzięcie pod uwagę zapewnienie 

dostępności do odpowiedniego środowiska uczenia się.  

Inne zagadnienia związane jest z uwzględnienia ewentualnych ograniczeń 

związanych z ochroną zdrowia oraz ogólnego stanu zdrowia starszych uczniów, 

którzy mogą wymagać indywidualnego podejścia, specyficznych metod nauczania 

i starannie dobranego tempa uczenia się. 

Niewątpliwie jednym z głównych tematów rozważań jest tendencja do 

globalizacji w dzisiejszym świecie: migracje, społeczeństwa wielonarodowe, 

wielokulturowość, ustanowienie globalnej gospodarki rynkowej, liberalizacja 

rynków finansowych i szybki rozwój technologii informatycznych. 
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McNair (2009) podkreśla, że nowe potrzeby edukacyjne wynikają 

z kluczowych czynników społecznych, wśród których są: 

 mobilność ludności, przemieszczanie się, szukanie kontaktów 

w nowych okolicznościach społecznych, zapewnienie miejsca, gdzie 

ludzie mogą znaleźć rolę i miejsce w nowej społeczności lub nowe 

okoliczności, które po wydarzeniach, takich jak przeprowadzka, 

powodowałyby żal lub zerwanie stosunków; 

 dłuższa edukacja na Uniwersytetach Trzeciego Wieku: okres zdrowego 

aktywnego udania się na emeryturę dla większości ludzi; 

 narastający problem starzenia się społeczeństw (McNair, 2009, s. 51) 

W tej kwestii edukacja zarówno dorosłych, jak i starszych uczących się 

wydaje się mierzyć z tymi samymi wyzwaniami. Według Boggs (1981) 

doświadczenia edukacyjne dorosłych powinny zwiększyć rozwój osobisty, ułatwić 

przystosowywanie się do zmian wewnętrznych i zewnętrznych. Boggs uważa, że 

kształcenie dorosłych wzmacnia ich o ile spełniane są następujące kryteria: 

1. wspomaganie rozwoju umiejętności i pozytywne myślenie o sobie 

2. łagodzenie obaw, uprzedzeń, iluzji, stereotypów, mitów kulturowych 

i tendencyjnego myślenia 

3. promowanie kreatywności 

4. pomaganie w realizacji osobistych celów 

5. promowanie tolerancji, wspaniałomyślności, wrażliwości, wyrozumia-

łości 

6. zapewnienie dostępu do większej wiedzy 

7. wspieranie pełnego potencjału osoby 

8. rewitalizacja ideałów kulturowych i tradycji (Boggs, 1981). 

Malcolm (1980) uważa, że samorealizacja jest głównym celem kształcenia 

dorosłych, a zadaniem nauczycieli jest pomóc dorosłym słuchaczom w osiągnięciu 

pełni własnego potencjału. Wiedza ma cztery założenia dotyczące osób dorosłych 

jako uczących się: (1) osoby dorosłe wydają się być bardziej samodzielne 

w wymaganiach wobec siebie, (2) osoby dorosłe posiadają osobiste historie, które 

określają ich tożsamość i które mogą służyć jako źródło nauki (3) motywacja 

u dorosłych jest skierowana na istotę nauki oraz (4) dorośli ucząc się rozwiązują 

problemy (Knowles, 1980) 

 McCluski (1974) klasyfikuje kursy dla seniorów ze względu na ich 

potrzeby. Programy edukacyjne mogą pomóc dorosłym/seniorom w radzeniu sobie 

ze stresem, który spowodowany jest zmianami społecznymi, psychologicznymi, 

fizjologicznymi w wyniku starzenia się. Kursy na temat zdrowia, aktywności 

fizycznej, uczenia się, jak pogodzić się ze stratami - to są dobre przykłady 

edukacji, która odpowiada na potrzeby radzenia sobie ze stresem. 



Treści programowe. 6 

   81 

Potrzeba samorealizacji (potrzeba ekspresji) jest związana 

z działalnością wykonywaną przez samego seniora. Są to działania, z których 

osoby czerpią satysfakcję, przyjemność z własnej aktywności i realizacji samego 

siebie. 

Potrzeba uznania (potrzeba szacunku) jest związana z poczuciem bycia 

potrzebnym; można ją realizować pełniąc różne funkcje, wypełniając cele 

pozaosobiste i ponadosobiste. Seniorzy mogą sprawować rolę mentorów 

i doradców w grupie rówieśniczej. 

Potrzeba afiliacji (potrzeba przynależności) jest związana 

z przynależnością do wspólnoty. Samopoczucie człowieka w dużej mierze zależy 

od zaangażowania społecznego oraz od poziomu zaufania między obywatelami. 

Wspólnota buduje poczucie tożsamości społecznej i jest źródłem wzajemnego 

zrozumienia. Społeczności zataczają coraz szersze kręgi, co oznacza, że jedna 

społeczność mieści się w ramach innej wspólnoty np. geograficznej, kulturowej, 

religijnej, zawodowej, biznesowej, towarzyskiej, obywatelskiej. Działania 

edukacyjne powinny być skoncentrowane na wskazaniu sposobów wejścia 

seniorów w rolę liderów różnych grup społecznych.  

Potrzeba transcendencji jest związana z realizacją potrzeb duchowych, 

które mogą się realizować poprzez działania umożliwiające wyrastanie ponad 

szeroko pojętą kulturą, tworzenie jej w wymiarze materialnym i symbolicznym 

(Wacker, Roberto, 2008). 

 Obecnie istnieje duży wybór programów i kursów edukacyjnych na całym 

świecie - z ogromną liczbą obszarów tematycznych, celów metod i sposobów 

realizacji treści. Mają one za zadanie poprawę jakości życia seniorów 

w odniesieniu do ich intelektualnej i fizycznej sprawności. 

 Praktyka edukacyjna w Europie na ogół odnosi się do tradycji 

narodowych, ale w ostatnich latach nastąpiła zmiana odzwierciedlająca politykę 

UE w zakresie kształcenia przez całe życie z kluczowymi kompetencjami. 

"Kluczowe kompetencje w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i postaw są 

fundamentalne dla każdego człowieka. Stanowią one wartość dodaną do rynku 

pracy, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej, oferującą elastyczność 

i zdolność adaptacji, satysfakcję i motywację " (tamże, 2006). 

Programy edukacyjne dla seniorów są szczególnie skoncentrowane na 

aktywności osób starszych. Odnoszą się one głównie do kluczowych kompetencji, 

w zakresie technologii cyfrowej, porozumiewania się w językach obcych, 

umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich.  

Kluczowe kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw są 

niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, dla integracji społecznej, 
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aktywności obywatelskiej. To jest proces zdobywania nie tylko nowych umie-

jętności, ale także proces doskonalenia już istniejących. 

Edukacja seniorów jest postrzegana dziś, jako ściśle związana, z jakością różnych 

aspektów jego życia, a mianowicie takich jak: 

 zdrowie fizyczne 

 zdrowie psychiczne 

 bezpieczeństwo socjalne 

 integracja społeczna - zwiększony udział (w społeczności, rodziny, 

przyjaciół: komunikacji i tworzeniu) 

 zwiększona i postrzegana kontrola (czynników wewnętrznych 

i zewnętrznych, pierwotnych i wtórnych) 

 rozwój osobisty: optymizm, motywacja 

 wypoczynek, efektywne wykorzystanie czasu. 

6.3. Kluczowe kompetencje w edukacji 
seniorów 

Europejskie Ramy Kwalifikacyjne określają osiem kompetencji 

kluczowych i opisują niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy. Te kluczowe 

kompetencje to: 

 

 komunikacja w języku ojczystym, to jest zdolność wyrażania 

i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w formie 

zarówno ustnej, jak i na piśmie (słuchanie, mówienie, czytanie 

i pisanie) oraz kreatywna konwersacja uwzględniająca  kontekst 

społeczny i kulturowy języka; 

 komunikacja w językach obcych, która obejmuje, oprócz samych 

wymiarów umiejętności porozumiewania, także mediację i poro-

zumienie międzykulturowe. Poziom zaawansowania zależy od 

zdolności słuchania, mówienia, czytania i pisania; 

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne. Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność 

rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu 

rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji; 

Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do 

mistrzostwa, wykorzystywania i stosowania wiedzy i metodologii, 
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które tłumaczą świat przyrody. Te obejmują rozumienie zmian 

powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność 

każdego człowieka jako obywatela; 

 kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne 

wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (IST), 

a więc podstawowe umiejętności w zakresie technologii informa-

cyjnych i komunikacyjnych (ICT); 

 umiejętność uczenia jest podobna do uczenia się, umiejętność 

prowadzenia i organizowania własnego procesu uczenia się, 

indywidualnie lub w grupach, zgodnie z własnymi potrzebami, a także 

świadomym wyborem metod; 

 kompetencje społeczne i obywatelskie. Kompetencje społeczne 

odnoszą się do osobistych, interpersonalnych i międzykulturowych 

kompetencji i wszystkich form zachowań osób w grupie, do udziału 

w efektywny i konstruktywny sposób w życiu społecznym 

i zawodowym. Jest ona związana z osobistym i społecznym 

dobrobytem. Kompetencje obywatelskie, a w szczególności wiedza 

o społeczeństwie i znajomość politycznych pojęć i struktur 

(demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw 

obywatelskich), przygotowują osoby do prowadzenia aktywnego 

i demokratycznego uczestnictwa w społeczności; 

 poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości to zdolność do wcielania 

pomysłów w czyn. Obejmuje ona twórczość, innowacyjność 

i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć 

i kierowania nimi dla osiągnięcia zamierzonych celów. Osoba jest 

świadoma kontekstu i znaczenia swojej pracy i jest w stanie 

wykorzystać możliwości, które się pojawiają. To jest podstawa do 

uzyskania bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnej tym, 

którzy podejmują inicjatywy o charakterze społecznym lub 

ekonomicznym. Powinny one mieć świadomość wartości etycznych 

i promować dobre zarządzanie; 

 świadomość i ekspresja kulturalna - obejmuje docenianie znaczenia 

twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji w zakresie mediów: 

muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. 

 Kluczowe kompetencje są wzajemnie od siebie zależne, a nacisk 

w każdym przypadku kładzie się na krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywę, 

rozwiązywanie problemów, ocenę ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne 

kierowanie emocjami. 
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Większość programów na poziomie szkolnictwa wyższego w Europie obejmuje 

wymienione powyżej osiem kluczowych kompetencji w zakresie kształcenia 

ustawicznego. 

Szczególnym przypadkiem są kluczowe kompetencje odnoszące się do 

specjalistów w zakresie szkolnictwa dokładnie wobec nauczycieli. 

 W dzisiejszym świecie coraz więcej seniorów jest nadal zaangażowanych 

na rynku pracy ze względu na przedłużenie wieku emerytalnego. Dane 

statystyczne przedstawione w ramach programu Grundtvig, dekada innowacji 

w edukacji dorosłych zaprezentowane na Europejskiej Konferencji Nauki 

w 2010 r. pokazują, że stopa zatrudnienia starszych pracowników będzie 

gwałtownie rosła z 40% w 2004 r. do 47% w roku 2010 i 59% w 2025 roku. 

Projekcja odzwierciedla obserwowany wzrost stopy zatrudnienia starszych 

pracowników w ostatnich latach (wzrost o 4 punkty procentowe od 2000 r.). 

 Przeglądając (state-of-the-art.) aktualne wyniki badań w społeczeństwach 

europejskich zauważamy, że istnieją dwie główne grupy starszych uczniów: 

a) tacy, którzy są jeszcze czynni zawodowo (specjaliści szkolnictwa opierali się na 

rynku pracy), oraz b) tacy, którzy są na już emeryturze. Stąd potrzeby edukacyjne 

tych dwóch głównych grup seniorów będą się różnić i muszą być brane pod uwagę 

przy projektowaniu treści programów i kursów szkoleniowych. 

Tu rodzi się pytanie o zestaw kluczowych kompetencji, które mogą być 

wykorzystane do opracowania profili kompetencyjnych dla poszczególnych grup 

seniorów. 

W ostatnim badaniu przeprowadzonym w 2010 roku przez Komisję 

Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury, każdy profil kompetencji 

jest postrzegany jako połączenie trzech elementów (BJ Buiskool, SD Broek, JA 

van Lakerveld, GK Zarifis, M. Osborne, 2010 s. 10). 

 

Pierwszy z nich odnosi się do repertuaru czynności, tzn., że ktoś ma wykonać 

działania. Drugi odnosi się do sytuacji, w której osoba jest gotowa do 

podjęcia konkretnego działania. Ponadto przyjmuje się poziom odpo-

wiedzialności przypisywanej do konkretnego profilu zawodowego. Ten 

poziom odpowiedzialności zależy od kontekstu, w którym osoba ta pracuje 

zawodowo oraz od poziomu autonomii działań. Ostatnia odnosi się do 

kompetencji potrzebnych do wykonywania tych czynności. Przez określenia 

kontekstu, działalności, określenie potrzebnych kompetencje, specyficzny 

profil kompetencji można rozwijać na określonej pozycji. 

 

Wraz z zestawem kluczowych kompetencji, narzędzi europejskich (ECTS, 

ECVET i EQARF / EQAVET) można ustanowić czas trwania modułów 

i programów oraz porównać je ze sobą. Zestaw kluczowych kompetencji określa 



Treści programowe. 6 

   85 

zawartość programu; europejskie narzędzia określają wagę i czas trwania 

programu edukacyjnego dostarczającego treści. 

W badaniach zauważono również, że zestaw kluczowych kompetencji, 

które mogą być używane na kursy szkoleniowych może ukazać tzw. białe plamy 

programów nauczania. To może stać się podstawą do analizy potrzeb w celu 

opracowania odpowiednich modułów i kursów (tamże, s. 15). 

6.4. Inne programy edukacyjne dla 
seniorów w Europie 

 Współcześni naukowcy uważają, że społeczeństwo opiera się na 

wspólnych wartościach, wiedzy i umiejętności. Edukacja zawsze odgrywała 

ważną rolę w przekazywaniu wartości z pokolenia na pokolenie. Gwałtowne 

zmiany społeczne, technologiczne i kulturowe oznaczają, że należy koniecznie 

dokonać aktualizacji i modernizacji przestarzałych programów edukacyjnych. 

Jedno jest pewne: wszystkie rodzaje uczenia się za pośrednictwem edukacji 

formalnej, pozaformalnej i nieformalnej mają znaczącą rolę w tym złożonym 

procesie. 

Seniorzy nie są jednolitą grupą, ich kondycja fizyczna, społeczna 

i psychiczna jest zróżnicowana. Kluczowe obszary uczenia się w tej fazie życia 

mogą obejmować umiejętności życiowe, zdrowie fizyczne i psychiczne, 

wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, aktywne 

obywatelstwo, jak również szerszy obszar nauki, sztuki, kultury. 

Istnieją również szczególne kwestie związane z płcią i kwestią życia na 

własną rękę. Może być przypadek zamiany roli społecznej. Możemy również mieć 

do czynienia z dysfunkcją narządu ruchu, utratą słuchu lub wzroku i z innymi 

kwestiami przychodzącymi z wiekiem, co powoduje pewną zależność od innych. 

Dlatego też skuteczne treści edukacyjne będą obejmować uwagą wszystkie te 

kwestie. W ostatnich latach obserwuje się trend w rozwoju nowych programów 

skierowanych na konkretne obszary tematyczne. Poniżej przedstawiamy 

interesujące przykłady: 

1. Finanse. Poziom umiejętności liczenia i umiejętności finansowych 

uznany jest jako niski wśród dorosłej populacji społeczeństwa w ogóle, 

a zwłaszcza wśród ludzi starszych. Tymczasem w momencie przejścia 

na emeryturę większość ludzi staje w obliczu potrzeby zarządzania 

pieniędzmi w nowy sposób, a są to czasem bardziej złożone decyzje 

finansowe niż w poprzednim etapie życia. 
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2. Umiejętność zachowania zdrowia jest ważne dla osób na wszystkich 

etapach życia, ale szczególnie jest istotne dla osób w trzecim wieku. 

Zrozumienie zdrowego stylu życia, diety i ćwiczeń fizycznych, a także 

zrozumienie metod leczenia staje się kluczowe dla jakości życia i może 

odroczyć początek uzależnienia od innej osoby oraz zachowania 

autonomii.  

3. Technologie informacyjne i komunikacyjne. W ostatnich latach rozwój 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych np. portali społecz-

nościowych spowodował duże możliwości edukacyjne, ale dla wielu 

ludzi mogą okazać się trudne do zaakceptowania z powodu braku 

umiejętności technicznych, lub z powodu preferencji uzyskiwania 

porad podczas spotkań "twarzą w twarz". Jest również prawdopodobne, 

że edukacja twarzą w twarz (face-to-face) jest bardziej skuteczna 

w promowaniu spójności społecznej. Rzeczywistość wirtualna może 

tworzyć społeczne podziały, ludzie stają się coraz bardziej odizolowani 

od swoich bezpośrednich sąsiadów. Badania donoszą, że zdecydowanie 

największa grupa starszych uczniów (w kształceniu formalnym 

i nieformalnym) studiuje jakiś aspekt IT. Jest prawdopodobne, że 

motywacją po nabycia takich kompetencji jest utrzymywanie kontaktu 

z młodszym pokoleniem, a także komunikowanie się z oddalonymi 

członkami rodziny i przyjaciółmi. 

4. Czwarty obszar nauki, który ma szczególne znaczenie dla osób 

starszych, to obszar uczenia się aktywności obywatelskiej, zrozumienia 

funkcjonowania mechanizmów demokracji. Ludzie w trzecim wieku są 

szczególnie dobrze przygotowani do zaangażowania się w działalność 

polityczną z uwagi na swoje doświadczenie życiowe, a także do 

zabrania  głosu jako obywatele w szerszych debatach  społecznych, 

a inni po prostu chcą być w kontakcie z tym, co się dzieje na świecie, 

nie chcąc aktywnie interweniować. 

5. Kolejną kwestią jest opieka. Problem ten obejmuje szkolenia 

zawodowe zarówno płatnych opiekunów, jak i osób podejmujących się 

opieki "dobrowolnie". W ostatnich latach podjęto wielkie wysiłki 

w celu podniesienia poziomu umiejętności personelu w domach opieki. 

Jednak znacznie większa część opieki nad seniorami sprawowana jest 

przez ich krewnych. Specjalistyczny kurs dla opiekunów jest 

przydatny, aby pomóc im w realizacji tego trudnego zadania. 

Przegląd obecnych rozwiązań pozwolił na określenie szeregu wspólnych 

dziedzin, w których można realizować uaktywnienie osób starszych, 

a mianowicie: 
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 Sztuka 

 Aktywne starzenie się 

 Finanse osobiste (ekonomia, biznes) 

 Umiejętności w zakresie ICT, w tym. kursy komputerowe, Internet, 

Skype i inne aplikacje 

 Sztuki i rzemiosło (np. ArtsBook, Ceramika, rysowanie / malowanie, 

tkactwo, metaloplastyka, rzeżba). 

 Architekturze 

 Literatura 

 Muzyka i nauka gry na instrumencie 

 Fotografia 

 Taniec 

 Zdrowie ( fitness) 

 Dom i ogród 

 Historia 

 Języki  

 Umiejętności komunikacyjne i międzykulturowe 

 Teatr i dramat 

 Travel 

 Pisanie 

 Specjalne imprezy, w tym udział w klubach dyskusyjnych, forach, 

wycieczkach i wykładach. 

Powszechną praktyką w geriatrii jest łączenie opieki z interdyscy-

plinarnym programem, badaniami i kształceniem 

Niektóre wspólne tematy zdrowotne będą obejmować na przykład: 

 

 Ćwiczenia (aktywność fizyczna) 

 Konkretne choroby związane z wiekiem (np. demencja) 

 Depresja u seniorów 

 Zachowanie zdrowia psychicznego poprzez treningi myślenia, pamięci 

 Leki i lekarze 

 Medycyna i służba zdrowia 

 Profilaktyka 

 Ból i opieka paliatywna 

 Tematy zdrowotne  

 

Wielu badaczy, jak Dr Gene Cohen w USA (obok innych), wskazuje na 

znaczące korzyści płynących dla ludzi starszych z trwałej stymulacji umysłu 
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oferowanej przez udział w programach edukacyjnych oraz zdolności mózgu do 

regeneracji (Cohen, 2000). 

6.5. Formy i tryb realizacji programów 
edukacyjnych dla seniorów 

 Kształcenie dorosłych odbywa się na kursach, a w wielu przypadkach 

kursy te są częścią większego programu. Tworzenie i rozwój tych programów to 

odrębny obszar działalności, w której wyodrębnić można następujące działania: 

projektowanie programów nauczania na poziomie modułu i programu, 

opracowanie programów, które są elastyczne w zakresie trybu (full-time/part-time) 

czasu (modułowość) i lokalizacji (face-to-face/distance/mixed), które biorą pod 

uwagę osobiste sytuacje dorosłych. (BJ Buiskool, SD Broek, JA van Lakerveld, 

GK Zarifis, M. Osborne, 2010). 

Programy i kursy mogą być dostarczane w różnych formach i trybach nauczania: 

 Formalnym 

 Pozaformalnym 

 Nieformalnym 

 Mieszanym 

 

Programy i kursy można podzielić na grupy w zależności od sposobów 

uczestniczenia w nich: 

 Sposoby uczestnictwa 

o w instytucji 

o poza instytucją 

o mieszane, takie jak część w instytucji a część poza nią, np. F2F   

 Wyniki i sposoby dostarczania treści: od oceny do braku oceny 

końcowej, grup dyskusyjnych, wydarzeń specjalnych i wyjazdów 

o Kursy z zaliczeniem na ocenę 

o  kursy z zaliczeniem bez oceny końcowej: kiedy seniorzy 

uczęszczają na kursy bez ocen na zasadzie zaliczenia,  

o Bez ocen/ klasy gdzie np. seniorzy uczą znajomych seniorów: 

sztuki, historii, muzyki, języków, komputery, itp. Mogą one także 

obejmować dyskusję na bazie kursów. 

o grupy dyskusyjne, imprezy i wyjazdy 

 Treść i forma kursów 

o formalna 
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o nieformalna 

 Dostarczanie treści programowych ze starszych programów 

edukacyjnych i kursów uwzględniają kilka kluczowych zagadnień i aspektów, 

takich jak: 

 

 Planowane kursy z konkretnymi wynikami nauczania i ocenami przez 

monitorowanie wydajności postępów 

 Skupienie się na wspólnym uczeniu się, położenie nacisku na naukę 

i rozwiązywanie problemów z samym podejściem do uczenia się 

 Większość programów szkoleniowych uwzględnia szczególne potrzeby 

starszych uczniów. 

 Dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb starszych uczniów 

Oferowanie przedmiotów praktycznych dla starszych uczniów, 

w których uczniowie mogą znaleźć rozwiązania swoich problemów 

i wykorzystać swoje doświadczenia 

 Nauczanie umiejętności i rozwijanie zdolności w zakresie tolerancji, 

krytycznej i konstruktywnej postawy, umiejętności uczenia się i bycia 

otwartym na adaptacje i przystosowanie się do zmian 

  Rozwijanie poczucia własnej wartości i doskonalenie interpersonalne, 

międzykulturowe oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych 

 

Projektowanie programów szkoleniowych w celu zaspokojenia 

potrzeb: 

 nabywanie konkretnych umiejętności i kwalifikacji 

 opracowanie strategii komunikacji 

 lepsze planowanie i organizacja osobistego czasu uczącego się 

 zachęcanie do kreatywności 

 poprawa komunikacji ucznia z innymi 

 autonomiczny rozwój nauki i autonomii personalnej 

 poprawa samooceny i pewności siebie wśród uczących się 

 świadomość i wiedza na temat innych krajów, kultur, zwyczajów 

i tradycji 

 lepsza komunikacja w społeczeństwie wielojęzycznym 

i wielokulturowym, zwiększenie udziału w życiu społecznym 

i kulturalnym 

 

Wśród łotewskich partnerów projektu zauważono, że odpowiednio 

dobrane metody pracy z seniorami mają wpływ na odbiór treści i mogą 
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spowodować większą gotowość do uczestnictwa w zajęciach, zwiększenie odwagi, 

zaangażowanie i asertywność. 

Dobre praktyki w instytucjach związane są z następującymi celami: 

 

 Zwiększenie wiedzy trenerów na temat doświadczeń i potrzeb uczniów 

 Stosowanie odpowiednich metod, które motywują, aktywizują 

i zachęcają do współpracy i nauki 

 szkolenie trenerów w zakresie niezbędnych umiejętności 

dydaktycznych i metodycznych oraz kompetencji społecznych 

koniecznych do tego, by wiedzieli, jak pracować z określoną grupą 

docelową 

 Wybranie materiałów szkoleniowych dostosowanych do grupy 

wiekowej 

 Zapewnienie uczniom uzasadnień i dowodów na to, że poprzez naukę 

poprawią swoje osobiste umiejętności interpersonalne i komunikacyjne 

 Przesunięcie na plan pierwszy aspektów kulturalnych i zwiększenie 

dostępu do szkoleń 

  Zachęcanie do uczestnictwa, upodmiotowienia, integracji i rozwoju 

umiejętności interpersonalnych i międzykulturowych 

Stosowanie technik motywowania starszych uczniów do nauki  

6.6. Motywacja osób uczących się 

Dla większości ludzi wzorce kształcenia zmieniają się z wiekiem. 

Przedstawione badanie NIACE pokazuje, że ci, którzy nadal się uczą, potrafią 

uczyć się przez długi czas (studiują określony temat przez więcej niż trzy lata). 

Poza tym są skłonni do nauki w domu lub w ośrodkach kształcenia dla dorosłych 

(a nie w sposób formalny w kolegium czy na wyższym poziomie edukacji), 

wybierają kursy "wolne" lub opłacone przez siebie, kierują się osobistymi 

i społecznymi motywacjami, a nie zdobywaniem kolejnych kwalifikacji 

(Aldridge&Tuckett 2007) 

Jeśli chodzi o motywację, należy zauważyć, że w większości przypadków 

seniorzy, którzy uczestniczą w różnych kursach / warsztatach są zainteresowani 

nauką dla radości uczenia się, a także dla możliwości komunikacji z rówieśnikami 

w procesie uczenia się, a nie dla otrzymania ocen, świadectwa, czy dyplomu. 

Bycie aktywnym intelektualnie jest kluczowe dla poprawy jakości życia. 

Aktywne starzenie się i możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się 
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świata stwarza większe możliwości aktywnego obywatelstwa seniorów, ich 

integracji i uczestnictwa w życiu społecznym, pomaga w walce z izolacją 

i wykluczeniem społecznym w późniejszym życiu, a nadto sprzyja rozwojowi 

poszczególnych umiejętności, takich jak: 

 umiejętność rozwiązywania problemów 

 umiejętność zapamiętywania 

 umiejętności poznawcze 

 umiejętności komunikacyjne 

 umiejętności międzykulturowe 

 umiejętności twórcze 

Określone powyżej umiejętności mają pomóc uczestnikom zdobyć 

zaufanie i wsparcie niezbędne do poruszania się w dzisiejszym świecie 

i w sprostaniu jego wyzwaniom. Pomagają zaangażować się i pozostać aktywnym 

oraz zapewnić sobie dobrobyt i lepszą jakość życia. 

Programy edukacyjne dla seniorów powinny głównie uwzględnić interesy 

i potrzeby uczestników w różnych aspektach ich życia: 

  społecznym 

  emocjonalnym 

  fizycznym 

  ochrony środowiska 

  intelektualnym 

 duchowym 

  zawodowym (w razie potrzeby) 

 Nauczyciele i trenerzy zwykle zastanawiają się, w jaki sposób zwiększyć 

motywację uczniów. Programy edukacji seniorów stosuje się jednak ze 

zrozumieniem specyfiki samych uczestników, a mianowicie z uwzględnieniem 

właściwości ich wieku. Bierze się pod uwagę różne style uczenia się, odpowiednie 

tempo szkolenia, jak również określone kursy, które muszą być dobierane 

z ludzkiej troski  z udziałem potrzebnych kompetencji i umiejętności koniecznych 

w kontaktach z grupą docelową. 

Sondaże przeprowadzone przez główne organizacje nastawione na 

edukację starszych w Europie i projekty wspierane przez UE ujawniają liczne 

poświadczenia ze strony osób starszych, mówiące o wartości takiej edukacji i jej 

korzystnym wpływie na zaangażowanie w życie. 

 Jeśli chodzi o zaangażowanie w sprawę kształcenia dorosłych 

i partnerskiego uczenia się (PLA), zorganizowano wspólnie przez Komisję 

Europejską, Departament ds. Innowacji, Uniwersytetów i Umiejętności (DIUS) 

oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NRDC),  grupę roboczą, która 
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wskazała kilka kluczowych kwestii, odnoszących się do programów 

szkoleniowych: Są one nastawione na:  

  Zaangażowanie uczących się  

  Wytrwałość uczących się  

  Postęp uczących się  

  Postęp uczących się  

  nagrywanie i monitorowanie 

Albo, innymi słowy: 

 zaangażowanie uczniów; 

 wspieranie ucznia w wytrwałości; 

 pomiar osiągnięć ucznia; 

 monitorowanie osiągnięć ucznia; 

(Sprawozdanie z uczenia wzajemnego na One Step Up, Komisja 

Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Londyn, 20 - 22 kwietnia 

2009 r.) 

Integracja na rzecz Integracji Społecznej (I2I) - projekt ten daje kilka 

przykładów (przegląd dobrych praktyk) w celu wzmocnienia pozycji osób 

starszych począwszy od najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

takich jak pojedyncze osoby starsze z mniejszości etnicznych, poprzez osoby 

niepełnosprawne lub przewlekle chore, po osoby starsze, które potrzebują 

wsparcia i opieki, kobiety starsze dotknięte ubóstwem i starsze osoby zagrożone 

bezdomnością. 

 

To próba rozwiązywania palących kwestii, takich jak 

 Ubóstwo 

 Samotność (izolacja) 

 Płeć (określone zagrożenia dla kobiet i mężczyzn) 

 Zaawansowana starość 

 Zły stan zdrowia 

 Kwestia emigracji 

 Utrata pracy 

 Słaby dostęp do usług (np. ICT, środki transportu) 

 

Problemy przedstawione powyżej stały się dość powszechne w dzisiejszej 

starzejącej się Europie i w wieloetnicznym i wielokulturowym społeczeństwie.  

Należy je dokładnie rozważyć i wziąć pod szczególną uwagę podczas 

projektowania programów kształcenia wyższego szczebla, opracowywania 

tematyki i treści kursów. 
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6.7. Wnioski 

  Koncepcja kształcenia ustawicznego jest postrzegana jako wiodąca 

strategia edukacyjna. Pokonuje ona tradycyjną separację, a nawet pewien konflikt 

między szkolnictwem podstawowym i ustawicznym. Obecnie szkolenie jest 

związane z pojęciem społeczeństwa uczącego się w celu zapewnienia równych 

możliwości kształcenia dla wszystkich. Edukacja seniorów jako integralna część 

koncepcji uczenia się przez całe życie, nie ogranicza się jedynie do zapewnienia 

wysokich kwalifikacji, czy przekwalifikowania starszych osób.  

Oferuje ona drugą lub trzecią szansę, zapewnia ciągłe doskonalenie 

i samodoskonalenia jednostki. Integracja edukacji formalnej i nieformalnej 

pozwala każdemu obywatelowi na studia w różnych sytuacjach edukacyjnych, na 

bycie aktywnym uczestnikiem tego procesu, i odgrywania zarówno roli studenta, 

jak i nauczyciela w społeczności uczącej się. Koncepcja kształcenia ustawicznego 

i edukacji starszych przewiduje kompleksową edukację od wczesnego dzieciństwa 

aż do starości. 

Na ogół programy edukacyjne i kursy oferują takie możliwości dla 

seniorów jak: 

 

 aktywnie intelektualne ich zaangażowanie ,  

 łączenie się ze sobą za pośrednictwem partycypacyjnych doświadczeń 

edukacyjnych 

 

W każdym przypadku starsze programy edukacyjne i programy kursów są 

uzależnione od zainteresowań i talentów członków. Zawsze jest dobry czas na 

naukę(2007). Plan działania na rzecz kształcenia dorosłych dotyka kilku ważnym 

kwestii:  

Głównym wyzwaniem w kształceniu dorosłych jest zapewnienie usług, które 

jednocześnie spełniają potrzeby uczących się dorosłych, zapewniają wysoką 

jakość odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa i stymulują 

dalsze zapotrzebowanie 

Ponadto w planie działań ważne jest, że:  

Jakość świadczenia zależy od polityki, zasobów, szeregu innych czynników, 

jednak kluczowym czynnikiem jest jakość zaangażowanego personelu. Do tej 

pory w wielu państwach członkowskich mało uwagi poświęcono szkoleniom 

(wstępnym i ustawicznym), statusowi i płatności dorosłych pracowników 

nauki. Zespół pracowników kształcenia dorosłych w tym kontekście nie 

ogranicza się do nauczycieli i trenerów, ale obejmuje zarządzania, personel 

poradnictwa, mentorów i administrację. Muszą oni być w stanie zaspokoić 
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różne wymagania poszczególnych grup. Jakość personelu ma podstawowe 

znaczenie dla zmotywowania dorosłych do podjęcia nauki 

 

Dodatkowo interpretuje plan działania sekcji dotyczącej zarządzania, 

która określa cechy dobrego zarządzania, którymi są:   

 skupienie się na starszym uczniu; 

 innowacyjne podejście do uczenia się; 

 skuteczna analiza potrzeb; 

 sprawne systemy administracji i prawidłowe gospodarowanie 

zasobami; 

 profesjonalny personel; 

 mechanizmy zapewnienia jakości dostawców edukacyjnych; 

 mocne dowody oparte na systemie monitorowania i ocenach w ramach 

krajowych ram; 

 ścisłe związki z pozostałymi sektorami i organami edukacji. 

 

Mając na uwadze perspektywy seniorów programy powinny: 

 odpowiedzieć na ich potrzeby 

 lepiej służyć ich osobistym, społecznym i ekonomicznym potrzebom 

 zapewnić seniorom dobre samopoczucie i jakość życia 

 pomóc w aktualizacji własnych umiejętności lub wiedzy uczniów, 

w zdobywania nowej wiedzy, rozumieniu i korzystaniu z nowych 

technologii, we wspieraniu aktywnego starzenia się i między-

pokoleniowej więzi. 

 

Międzypokoleniowe uczenie się staje się coraz bardziej istotną kwestią w 

tym zakresie. Edukacja seniorów i kształcenie przez całe życie stały się 

rzeczywistością, drogą do ciągłego dostosowania się do wymogów i do sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się świata. 

Rola Grundtvig programu UE stale więc wzrasta. Programy Grundtviga 

były przeznaczone do wspierania europejskiego wymiaru kształcenia przez całe 

życie i obejmują wszystkie poziomy i dziedziny kształcenia osób dorosłych 

i wszelkie formy uczenia się: formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. 

Grundtvig "Historie sukcesu" mają odpowiedzieć na wyzwania edukacyjne 

starzejącej się populacji w Europie oraz pomóc w zapewnianiu osobom dorosłym 

ścieżek poprawy ich wiedzy i kwalifikacji (Komisja Europejska 2007). 

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów oraz wytycznych do dalszego 

rozwoju dobrych praktyk, przedstawionych przez Anne-SophieParent, dyrektor 
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Ery, w ramach programu Grundtvig, Dekada innowacji w Europejskiej 

Konferencji kształcenia dorosłych, ze stycznia 2010 roku: 

 

 Edukacja i szkolenie seniorów powinny być uznane za priorytet, aby 

odpowiedzieć na wyzwania demograficzne. 

 Uznanie różnorodności populacji seniorów oraz wartości ich 

indywidualności w dziedzinie kształcenia i szkolenia  

 Promowanie uczenia się w późniejszym okresie życia z uwzględ-

nieniem szerokiego kontekstu 

 Unikanie założenia o niemożliwości motywacji osób starszych,  

 Wykorzystywanie w podejściu pedagogicznym doświadczenia ży-

ciowego osób starszych. 

 Uświadomieniem, że uczenie się odbywa się na tle szybko zmie-

niających się warunków społeczno-gospodarczych i na tle politycznego 

scenariusza świata. 

 Otwarcie na nowe pomysły, przygotowanie do podejmowania nowych 

wyzwań, ról, przyjęcie założenia, że starsi ludzie dążą do odegrania 

konkretnych ról w społeczeństwie. 

 Uwzględnienie zapotrzebowanie na projekty, które w szczególności 

dotyczą potrzeb starszych uczniów, w szczególności grup szczególnie 

narażonych, takich jak starsze kobiet, migranci, starsi wykluczeni 

społecznie, jak również projekty, które uwzględniające zakres 

międzypokoleniowego uczenia się i współpracy. 
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7. Personel i trenerzy 
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7.1. Wprowadzenie 

W kontekście zmieniającej się edukacji, a w szczególności w procedurze 

uczenia się osób starszych, istotne jest, aby zauważyć zmiany, które można 

zobaczyć u ludzi działających jako wychowawcy. Chodzi nie tylko o strategie 

uczenia w zależności od rodzaju edukacji: formalnej, pozaformalnej 

i nieformalnej, ale również o oczekiwanie, że nauczyciele powinni być źródłem 

wiedzy. To oczekiwanie zmienia się - od nauczycieli wymaga sie raczej, że będą 

oni przyjmować role bardziej przewodnika lub moderatora. Główne 

zainteresowania instytucji i organizacji świadczących kursy, szkolenia lub 

nieformalną edukację dla starszych, ukierunkowane jest na świadomość, jakie role 

mają przyjmować edukatorzy dorosłych i jakie kompetencje osoby te muszą 

posiadać, by przekazywać wiedzę z powodzeniem, gdzie i jak ich zatrudniać i jak 

zachować ich w systemie nauczania. 
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7.2. Zmiana środowiska nauczania 
starszych dorosłych 

 W klasycznych warunkach, kiedy mówimy o edukacji, nasz pierwszy 

obraz kojarzony z tym słowem to zazwyczaj obraz uczelni lub szkoły z uczniami 

i ich nauczycielami w klasie. Jednak nauczanie nie odbywa się jedynie w szkole. 

Stereotypowe kształcenie nieformalne, których atrybuty zostały opisane powyżej, 

nadal ma dużą rolę do odegrania, zwłaszcza w edukacji publicznej, ale kiedy 

mówimy o edukacji dorosłych, a zwłaszcza o kształceniu osób starszych, przejście 

od edukacji formalnej do pozaformalnej i nieformalnej było znaczącym krokiem 

w ostatnich latach.  

Towarzyszą mu ciągłe zmiany metod nauczania i uczenia, nowe motywacje 

i nowe źródła inspiracji, więcej interakcji między nauczycielami i uczniami. 

Bardzo ważny jest aspekt włączenia mediów i technologii informacyjno-

komunikacyjnych do procesu uczenia się. Dlatego dorośli nauczyciele muszą 

dostosować się do tych zmian i na nowo zdefiniować swoje role zgodnie 

z nowymi wymaganiami. Musza potrafić przejść od roli bycia jedynie "źródłem 

wiedzy" do roli menedżera, moderatora, koordynatora. 

7.3. Sposoby uczenia się osób starszych 

 Jeśli idzie o edukację starszego pokolenia, uznać trzeba, że jest istotna 

różnica w sposobie uczenia się w porównaniu ze zinstytucjonalizowanym 

nauczaniem młodszych ludzi. Oznacza to, że uczenie się jest bardziej samodzielne. 

Uczący się wie lepiej, jakiej wiedzy chce nabyć a jego wymagania są o wiele 

bardziej praktyczne. W edukacji dorosłych obserwuje się dwa główne kierunki 

takich oczekiwań: a/ aby być w lepszej pozycji na rynku pracy lub 2/ dla 

wzbogacenia wiedzy w zakresie zainteresowań, które przyczyniają się do poprawy 

jakości życia. W przypadku starszych osób badanie przyczyn zawodowych nie jest 

najbardziej typowe. Niektórzy ludzie wciąż pracują po przejściu na emeryturę, ale 

zwykle powody nauki nie są związane z praca zawodową - raczej mają wzbogacić 

wiedzę związaną z hobby lub sposobem spędzania wolnego czasu. Ogólnie rzecz 

biorąc, głównym celem nauki seniorów jest polepszenie ich jakości życia. 

 

Skuteczna edukacja osób starszych rzadko prowadzona jest w ramach 

edukacji formalnej, ale zwykle należy do edukacji pozaformalnej i nieformalnej. 
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Kształcenie formalne jest sposobem prowadzenia nauki przez instytucję 

edukacyjną lub odbywa się poprzez szkolenia prowadzące do certyfikacji. 

Edukacja nieformalna także ma pewną opracowaną strukturę, ale nauczania nie 

prowadzi instytucja edukacyjna i nie odbywa się ono poprzez szkolenia, ani też 

zwykle nie prowadzi do certyfikacji. Kształcenie nieformalne nie jest 

zorganizowaną formą edukacji, ale jest głównie związane ze spędzaniem wolnego 

czasu, przebywaniem z rodziną i realizowaniem zainteresowań lub hobby.  

7.4. Zmieniające się role edukatorów 
dorosłych 

Zmieniające się potrzeby i zmieniające się warunki kształcenia dorosłych 

doprowadzają nas do konieczności zmiany ról edukatorów dorosłych. Środowisko 

szkolne nie jest jedynym ani najlepszym miejscem, ani też nauczanie szkolne nie 

jest najlepszym sposobem uczenia ludzi starszych. Konieczne jest przygotowanie 

nowych lokali, odmiennych metod i stylów uczenia się, przemyślenie nowych ról 

nauczycieli. W oparciu o pracę pt. Trendy edukacji dorosłych i problemów 

w Europie, można wyróżnić aż sześć pól aktywności: 

1. Nauczanie z nowymi wyzwaniami, nowym podejściem do ucznia, 

spełniającym wymagania uczących się dorosłych 

2. Zarządzanie: w środowisku nauczania dorosłych jest jeszcze bardziej 

istotne, aby podjąć się tej roli nauczania i móc się reklamować, aby 

stworzyć rynek edukacji oraz wdrożyć i zorganizować stałe kursy, 

a jednocześnie zarządzać pomieszczeniami, personelem i prowadzić 

kursy na bieżąco, na odpowiednim do oczekiwań poziomie. 

3. Porady i wskazówki: dorośli słuchacze potrzebują wsparcia w analizie 

swoich potrzeb edukacyjnych i w znalezieniu oferty, która spełnia ich 

oczekiwania. Wsparcie takie obejmuje sprawdzenie informacji na 

temat ofert i prowadzenie kształcenia uczniów w trakcie procesu 

kształcenia. 

4. Zastosowanie mediów i znajomości ICT - to nowoczesny wymóg, 

który nauczyciele muszą dzisiaj spełniać. Obejmuje naukę obsługi 

nowego oprogramowania i zasobów multimedialnych, umiejętność 

skutecznego zastosowania kilku technik medialnych i zdawanie sobie 

sprawy z możliwości Internetu, platformy internetowej i sieci 

społecznościowych. 
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5. Planowanie. Program może być bardziej strategiczny, tj. planowania 

koncepcji edukacji i prowadzenia kursów, itp. może być bardziej 

funkcjonalne, należy planować i realizować kursy na bieżąco. 

6. Wsparcie - obejmuje wszystkie działania, które towarzyszą wyżej 

wymienionym czynnościom i je wspierają 

Pedagog nauczający dorosłe i starsze osoby powinien zaangażować się 

w większość z powyższych działań. Ten kompleks ról wymaga różnych 

kompetencji, z których niektóre są bardzo odmienne od funkcji pełnionych przez 

klasycznych nauczycieli. 

7.5. Kompetencje edukatorów dorosłych 

 Jak wspomniano powyżej, edukatorzy dorosłych wykonują różne zadania, 

a więc muszą posiadać szeroki zakres kompetencji, które umożliwią im 

motywowanie starszych uczniów i przekazanie im wiedzy. 

Na podstawie opracowania przygotowanego dla Komisji Europejskiej pt. 

Kompetencje kluczowe pracowników dydaktycznych dla nauczania dorosłych 

(Przyczynek do opracowania ram odniesienia kompetencji kluczowych dla 

dorosłych profesjonalistów nauczania) wymienia się główne kompetencji 

edukatorów dorosłych. 

Kompetencje są podzielone na dwa rodzaje: kompetencje ogólne, które 

każda osoba zaangażowana w kształcenie dorosłych musi mieć (niezależnie od 

tego, czy są one zaangażowane w nauczanie, zarządzanie, czy doradztwo, itp.) 

oraz szczególne uprawnienia, które są wymagane dla danego obszaru działalności 

w zakresie kształcenia dorosłych. 

Jako ogólne kompetencje wymienić należy te, które mają zastosowanie do 

wszystkich pracowników:  

A1) Kompetencje osobiste wraz z refleksją nad własną praktyką, nauką 

i rozwojem osobistym: oznacza to, że kształcenie ucznia będzie w pełni 

autonomiczne. 

A2) Kompetencje interpersonalne w komunikacji i współpracy 

z dorosłymi uczniami, kolegami i interesariuszami: nauczyciel jest 

komunikatorem, graczem zespołu i pośrednikiem. 

A3) Kompetencje w świadomym braniu odpowiedzialności za instytucje, 

w których kształcenie dorosłych odbywa się na wszystkich poziomach (instytut, 

sektor, zawód jako taki i społeczeństwa): odpowiedzialny za dalszy rozwój 

kształcenia dorosłych. 
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A4) Kompetencje w korzystaniu z własnej wiedzy i dostępnych zasobów 

edukacyjnych: bycie ekspertem. 

A5) Kompetencje w wykorzystaniu różnych metod nauczania, stylów 

i technik, w tym nowych mediów, zdając sobie sprawę z nowych możliwości i e-

umiejętności i krytycznej ich oceny: być w stanie wdrożyć różne metody 

nauczania, style i techniki w pracy z dorosłymi. 

A6) Kompetencje we wspieraniu dorosłych do nauki i samorozwoju przez 

całe życie: bycie motywatorem. 

A7) Kompetencje w zakresie radzenia sobie z dynamiką grupy i nauka 

potrzeb, motywacji i wcześniejsze doświadczenia dorosłych słuchaczy: jest 

w stanie poradzić sobie z różnorodnością  grupy. 

 

Pierwsze trzy kompetencje (A1-A3) zajmuje się aspektami związanymi 

z bycia profesjonalnym, a ostatnie cztery kompetencje (A4-A7) są bardziej 

skoncentrowane na kompetencji pedagogicznych / dydaktycznej. 

7.6. Nauczyciele osób starszych 

Jest oczywiste, że istnienie wszystkich wymienionych powyżej 

kompetencji nie jest możliwe do osiągnięcia w przypadku większości dorosłych 

i w tych w środowiskach edukacyjnych, którymi osoby starsze są zainteresowane. 

Edukacja dorosłych nie może, w przeważającej części, opierać się na wysoko 

wykwalifikowanych specjalistach, którzy mieliby wszystkie powyższe 

kompetencje i byliby ekspertami zarówno w swoim zawodzie jak i w kształceniu 

dorosłych. Wielu z tych, którzy uczą ludzi starszych, robi to w ramach ich 

działalności pozazawodowej, w ramach drugiej pracy, a część nawet uczy 

starszych na zasadzie dobrowolności. Najczęściej osoby te nastawione są na zysk i 

czują się bezpiecznie w perspektywie długoterminowej. Dlatego też wiele nowych 

form kształcenia pojawiło się w edukacji dorosłych i starszych. 

Nauczyciele: Mimo zmieniających się ról edukatorów dorosłych, które 

wyżej zostały opisane, nauczyciele, którzy uczą starszych, nadal są często 

traktowani, jako zwykłe źródło wiedzy i informacji. Dzieje się tak zwłaszcza 

w środowiskach, w których nauczyciele pochodzą ze środowisk naukowych 

i gdzie środowisko, miejsce i pozycje same określają bardzo hierarchiczną 

strukturę w sposobach i procesach edukacji. Typowym przykładem może być 

edukacja starszych prowadzona na uniwersytecie, gdzie nauczyciele starszych są 

pracownikami uczelni, a prowadzone przez nich zajęcia /lekcje są traktowane 
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podobnie jak wykłady dla studentów, zaś oni sami - jako ucieleśnienie wiedzy. 

W takich sytuacjach, nauczyciele mają obowiązek ustanowienia nowej podstawy 

komunikacji i interakcji, muszą zachęcić uczniów do przyjęcia proaktywnego 

podejścia do lekcji. 

Mentorzy: Czasami bywa tak, że brakuje nauczycieli wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych. Ludzie, którzy podejmują się pełnienia takiej roli 

nazywani są mentorami. Istnieje wiele udanych inicjatyw szkolenia mentorów 

w dziedzinie edukacji, na przykład projekt Sage, gdzie mentorzy są szkoleni by 

być mediatorami, którzy mogą zachęcić do udziału w aktywności obywatelskiej. 

Innym znakomitym przykładem jest program o nazwie Champions Learning, 

gdzie mentorzy są szkoleni w celu promowania uczenia się na zasadzie 

dobrowolności (communitylearningchampions.org.uk.). 

Wzajemne nauczanie : W edukacji nieformalnej i pozaformalnej jest to 

bardzo częsta forma nauczania . Nauczyciel nie jest wyłącznie "źródłem wiedzy 

i informacji", ale z pomocą lub bez działania moderatora, uczestnicy uczą się od 

siebie lub od innych. Osoby starsze mają duże doświadczenie a ich wiedza staje 

się transferem dla innych kolegów. Obecnie również uczenie się 

międzypokoleniowe jest bardzo popularne i wspierane przez Unię Europejską. 

W podrozdziałach dotyczących tego działu znajdują się informacje na temat 

doświadczeń i dobrych praktyk instytucji z różnych części Europy. 

 


