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EDUKACJA SENIORÓW 

 

Starzenie się społeczeństwa jest jednym 

z największych społeczno-gospodarczych 

wyzwań narodów europejskich w XXI 

wieku. Będzie ono wpływać na wszystkie 

państwa członkowskie i dotyczyć niemal 

wszystkich dziedzin polityki UE. Do 

2025 r. ponad 20% Europejczyków będzie 

miało 65 lat lub więcej, przy szczególnie 

szybkim wzroście ilości mieszkańców 

w wieku ponad 80 lat. 

Instytucje, które uczą seniorów (65+ lub 

emerytów) muszą adresować swoje kursy 

do grupy docelowej, która nie dąży do 

uzyskania stopnia naukowego, ale ma na celu poprawę swoich możliwości rozwoju. 

Stąd też, muszą stosować różne metody a także, tworzyć specjalnie zaprojektowane 

kursy, zajęcia i materiały. W szerszej perspektywie, ich głównym celem jest 

zwiększenie liczby seniorów uczących się, aby poprawić ich samopoczucie i jakość 

życia (QoL). W tym kontekście, nauczanie staje się działalnością społeczno-

edukacyjną, gdzie bardziej formalne, pozaformalne i nieformalne działania są 

wymieszane. Nabywana przez słuchaczy wiedza jest ważna, ale nie należy 

zapominać o innych umiejętnościach, postawach i celach takich jak, socjalizacja, 

integracja, adaptacja w społeczeństwie, aktywne obywatelstwo, itp. 

Istniejące badania określają jakość życia (QoL), zarówno przy pomocy wskaźników 

obiektywnych jak i subiektywnych. Niektóre parametry są dostępne do oceny QoL i 

tym samym, do podjęcia działań w celu poprawy indywidualnej QoL. Poziom 

jakości życia może zarówno obniżyć się w wyniku kilku rodzajów ryzyka (np. 

samotność, izolacja) jak i wzrosnąć ze względu na działania, które promują 

integrację i komunikację. Edukacja może być wykorzystana w celu 

zminimalizowania ryzyka i maksymalizowania jakości życia (QoL). Promowanie 

i podnoszenie QoL w starszym wieku jest bardzo korzystne, ponieważ nie tylko 

prowadzi do uszczęśliwienia seniorów, ale także do tego, by byli bardziej aktywni, 

produktywni, by mieli poczucie przynależności do społeczeństwa, a także, by byli 
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zdrowymi osobami starszymi, które wymagają mniejszej ilości usług socjalnych, 

których wartość w społeczeństwie ostatnio wzrosła.   

Podręcznik ten jest adresowany do nauczycieli, instruktorów, wychowawców, 

animatorów, pracowników, techników i kadry zarządzającej i do tych, którzy chcą 

wiedzieć więcej o QoL-edukacji i o relacji „senior – edukacja”. Podręcznik 

przeznaczony jest dla osób, które chcą opracować program edukacyjny dla seniorów. 

Każdy rozdział zawiera wprowadzenie wraz z praktycznymi treściami, które mają 

ułatwić czytelnikowi zrozumienie i zintegrowanie niektórych działań, treści, 

doświadczeń, itp. dla własnej instytucji, a tym samym podnieść QoL osób uczących 

się. 

 

Dlaczego jakość życia? 

Poza zapewnieniem podstawowych 

potrzeb, każdy ma prawo do osiągania 

innych celów w życiu, takich jak: 

szczęście, samorealizacja, niezależność, 

itp. Wszystkie te pojęcia są związane z 

jakością życia i muszą być zrozumiałe z 

punktu widzenia jednostki i jej 

subiektywnego postrzegania. Posiadanie 

wysokiej jakości życia (QoL) oznacza, że 

życie jest satysfakcjonujące. Jakość życia 

zależy od czynników zewnętrznych i 

wewnętrznych. Elementy zewnętrzne są 

ustanowione przez społeczność wśród 

której żyjemy. Nowoczesne społeczeń-

stwa starają się zwiększyć dobrostan obywateli poprzez usługi socjalne, programy 

zdrowotne, dodatkowe środki dla obywateli o niskich dochodach, zwiększenie 

dostępności i możliwości rozwoju osób niepełnosprawnych, by doprowadzić do 

zmniejszenia dyskryminacji i zwiększenia ilości zadowolonych członków 

społeczeństwa. 

Elementy wewnętrzne to te, które wywodzą się z wnętrza samych osób: optymizm, 

postrzeganie kontroli, adaptacja itp. Ludzie o wyższej jakości życia (QoL) mają 

optymistyczne podejście do wyzwań i życiowych problemów. Ich postrzeganie 

 Grupa uczących się seniorów  z UJI na 

22.06.2011 pobliżu Gudvangen w Norwegii 

na wycieczce  w ramach wymiany kulturalnej 
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kwestii zdrowia lub innego problemu jest bardziej pozytywne. Poza tym, więcej 

i aktywniej uczestniczą w działalności społecznej, dobrosąsiedzkiej i rodzinnej. 

Jakość życia (QoL) jest celem, który reprezentuje długoterminowy kierunek rozwoju 

społeczeństwa i w którym, każdy człowiek stara się wieść bogate życie, 

w najszerszym tego słowa znaczeniu. Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwa odnoszą 

więcej korzyści z obywateli o wysokiej jakości życia (QoL), niż od tych z niską QoL. 

Ponadto, z niską jakością życia zwykle wiążą się większe wydatki na usługi 

społeczne i medyczne.  

 

Seniorzy 

Chociaż istnieje duża ilość badań i licznych publikacji poświęconych 

niepełnosprawnym, wykluczonym i zależnym od innych osób, to nieliczne 

podejmują kwestię seniorów i emerytów, którzy umiejętnie zarządzają swoim 

życiem i których, problemy zdrowotne są takie, jakie zazwyczaj towarzyszą 

procesowi starzenia się. Osoby te są w wieku od 65 do 80 lat, a nawet starsze i stan 

zdrowia tej grupy seniorów poprawia się.   

Proces starzenia może mieć kluczowe znaczenie dla każdego człowieka, ponieważ 

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

czynnikami, które zagrażają jakości życia tych osób w sposób fizyczny, szczególnie 

gdy są one nieprzewidywalne, a ludzie są nieprzygotowani na ich nadejście. Są to 

zmiany zarówno w pracy (emerytura), rodzinie, społeczeństwie; zmiany somatyczne 

i problemy zdrowotne związane z nimi, które wymagają dostosowania di nich stylu 

życia. Wszystko to są społeczne, psychologiczne i fizyczne wyzwania, które mogą 

prowadzić do pogorszenia się jakości życia, jeżeli ktoś nie podchodzi do nich w 

odpowiedni sposób. 

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

możliwości, bo seniorzy na ogół mają więcej czasu, by uczestniczyć w działalności 

społecznej. Jednocześnie, mają bogate doświadczenie życiowe, które nie powinno 

zostać utracone lub zmarnowane. Społeczeństwo może korzystać z dobrej jakości 

życia (QoL) 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 

Istnieją instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, jak również 

przepisy ustawowe i wykonawcze, które podejmują walkę z ubóstwem, 

wykluczeniem i dyskryminacją lecz są też inne aspekty społeczne, które kreują 

cierpienie i niesprawiedliwe warunki życia. Działania zmierzające do wzrostu QoL 

jednostki można podejmować z perspektywy globalnej (rządy, prawo, przepisy, 

usługi, instytucje) lub lokalnie (gmina, społeczność, rodzina, przyjaciele, 

indywidualnie). 

Z perspektywy globalnej czy lokalnej wpływ na QoL jednostki można realizować 

poprzez edukację. Nauka odbywa się na wielu etapach życia. Dzieci muszą zdobyć 

najbardziej podstawową wiedzę i nabyć umiejętności społeczne, zaś edukacja 

młodzieży i dorosłych koncentruje się bardziej na zdobyciu umiejętności 

zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy. Edukacja osób starszych 

i emerytów nie ma na celu zwiększenia ich szans na awans w pracy, lecz ma podtekst 

zwykle czysto osobisty. Najczęstsze powody, które seniorzy podają jako motywację 

do nauki, to: poszerzenie wiedzy na dany temat, zaciekawienie, chęć dowiedzenia 

się więcej o współczesnym świecie i jego historii, chęć zrozumienia nowoczesnego 

społeczeństwa i bycia na bieżąco ze zmianami, dążenie do uniknięcia wykluczenia, 

pozostania aktywnym i twórczym. Z drugiej strony, instytucje oferując tego rodzaju 

działalność edukacyjną wiedzą, że są one korzystne dla seniorów i wyposażają ich 

w umiejętności niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego 

społeczeństwa, pomagają im być 

bardziej aktywnym i zintegrowanym. 

Pojęcia te są ściśle powiązane z celem 

podnoszenia jakości życia seniorów, 

tak jak to zobaczymy w następnych 

rozdziałach. 

Konstrukcja każdej interwencji 

edukacyjnej mającej na celu poprawę 

jakości życia uczących się jest złożona. 

Nie jest ona czymś, co można osiągnąć 

w krótkim czasie za pośrednictwem 

kursu lub innej aktywności. Ten cel jest 

złożony i wymaga starannej pracy 

przez cały proces nauczania i uczenia 

Grupa podczas pierwszego kursu w UJI, 

Castellon, Hiszpania. 12.05.2012. Temat 

wykładu "Dowiedz się jak się zmienić i zacząć 

cieszyć życiem” 
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się, który obejmuje nie tylko treść kursu ale uczy, w jaki sposób słuchacze mogą 

współpracować i jak funkcjonuje środowisko. Ma także wiele innych aspektów, 

które zostaną omówione w przewodniku. Edukacja może wpłynąć na jakość życia 

(QoL) seniorów, ale podobnie jak inne przyzwyczajenia, nawyki i postawy, jakości 

życia można się nauczyć w taki sam sposób, jak uczymy się tolerancji, przyjaźni lub 

właściwego sposobu stawiania czoła wyzwaniom. 

 

O podręczniku 

Podręcznik został specjalnie przygotowany dla opiekunów, animatorów, 

nauczycieli, personelu, techników i menedżerów, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, 

jak można wpłynąć na jakość życia seniorów 

poprzez edukację. Książka składa się z 

siedmiu głównych rozdziałów, oprócz tego 

jest wstęp i zakończenie (wyzwania, 

wnioski). Podręcznik rozpoczyna się od 

teoretycznego wprowadzenia i przechodzi do 

bardziej praktycznych elementów. Pierwsze 

trzy rozdziały, tworzą tło niezbędne do 

zrozumienia jakości życia (QoL), potrzeb i 

potencjału osób starszych. Rozdziały te 

umieszczono w celu dostarczenia informacji 

dotyczących ważności zagadnienia i skupiają 

się na: 

1. jakości życia, 

2. starzeniu się, 

3. wymiarze społecznym. 

Następne cztery rozdziały zawierają 

informacje o tym, jak powinny być prowadzone działania edukacyjne oraz omawiają 

jakie umiejętności i kompetencje powinni mieć pracownicy. Są to: 

1. modele, 

2. pedagogika, 

3. treści programowe, 

4. personel, trenerzy. 
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Każdy rozdział omawia główny temat a także, kontekst lokalny i doświadczenia 

według następującej struktury: 

• wprowadzenie i omówienie tematu rozdziału, zasadnicze informacje 

teoretyczne, 

• Unia Europejska w kontekście zagadnienia każdego rozdziału 

z perspektywy uczestniczącego kraju partnerskiego, 

• wymiana doświadczeń i studium przypadku. Szczególnie modelowe 

przykłady zarówno badań, projektów i doświadczeń związanych z tematem 

danego rozdziału. 

Pierwsza część każdego rozdziału ma przybliżyć czytelnikowi w sposób jasny, 

pogląd na dane zagadnienie. Czytelnicy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę mogą 

przeanalizować odniesienia wymienione na końcu każdego z rozdziałów. Drugi 

i trzeci rozdział, oferuje czytelnikowi praktyczne przykłady, które mogą być 

wykorzystywane i wdrażane w innych instytucjach. Więcej informacji na temat 

doświadczenia w każdej instytucji, można uzyskać kontaktując się z nią 

bezpośrednio.   

Przewodnik został opublikowany w języku angielskim i we wszystkich językach 

partnerów projektu. Referencje wersji angielskiej powinny być następujące: 

Escuder-Mollon, Pilar (2013) (redakcja). Edukacja a jakość życia seniorów. 

Podręcznik dla instytucji oświatowych 

Społeczny kontekst 

osób starszych 

Psychologiczny 

kontekst osób 

starszych 

D
la

cz
eg

o
 /

co
 

Pedagogika 

Ja
k

 
K

to
 

Modele 

Personel 

K
o

n
tek

st E
u

ro
p

ejsk
i, D

o
św

iad
czen

ie 

Zawartość 

Wyzwania, wyniki 



 

  9 

Uniwersytet Jaume I. Castellon., ISBN: (w oczekiwaniu) 

Publikacja jest dostępna online (pdf) i w wersji drukowanej. Więcej informacji 

można znaleźć na stronie: www.edusenior.eu. W odwołaniach do poszczególnych 

rozdziałów należy używać nazwisk autorów poszczególnych części. 

 

SPIS TREŚCI 

 

Wstęp 

Pilar Escuder-Mollon, Roger Esteller-Curto 

Przedstawia wprowadzenie do podręcznika, jego uzasadnienie, cele i zastosowanie 

wraz z krótkim opisem instytucji, biorących udział w projekcie jak również, jego 

autorów. 

 

1. Jakość życia 

 Pilar Escuder-Mollon 

Pierwszy rozdział wprowadza pojęcie jakości życia (QoL) i trzy z najbardziej 

znaczących teorii. W obszarze tego zagadnienia, rozdział koncentruje się również na 

wymiarach i aspektach, które mogą być stosowane w edukacji seniorów prezentując, 

w jaki sposób można wpływać na jakość życia poprzez edukację. Przykłady dobrych 

praktyk zawierają m.in.: 

Badanie QoL i edukacji. Podsumowanie w oparciu o wyniki dwóch badań. 

Pierwsze, miało na celu pokazać wpływ edukacji na jakość życia z perspektywy 

uczniów. Drugie, zaoferować doświadczenia w podnoszeniu jakości życia poprzez 

edukację i ingerencję ekspertów na QoL. 

Aktywni Seniorzy uczą się, komunikują, przekazują wiedzę pozyskaną z 

projektu. Projekt europejski, który promuje zarówno seniorów jak i osoby 

korzystające z uczenia się. Jest przykładem tego, jak aktywny udział seniorów 

wpływa na ich QoL. 

Postrzeganie jakości życia przez łotewskich seniorów. Badania pokazują 

postrzeganie „Percepcji zdrowia fizycznego przez łotewskich seniorów”, które 

wykazuje związek z witalnością, radością życia, ale i ze zmęczeniem. 

 

http://www.edusenior.eu/
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2. Starzenie się 

 Ulla Eloniemi-Sulkava 

Starzenie się to skomplikowany, ale jednocześnie bardzo niejednorodny proces w 

czasie którego zachodzą zmiany w organizmie, w strukturze roli i relacji w rodzinie 

a także, w postrzeganiu procesu starzenia. Celem tego rozdziału jest jasne 

przedstawienie podstawowych informacji aby zaplanować działania edukacyjne, 

które ułatwią pomyślne starzenie się, subiektywne zadowolenie z życia, aktywne 

uczestnictwo w życiu publicznym. Powinno się wiązać ze zdolnościami 

poznawczymi i zasobami psychologicznymi.  

Doświadczenia i przykłady dobrych praktyk.:  

Różnice w zakresie starzenia się. Wskazane jest by działania edukacyjne były 

podejmowane na miarę możliwości instytucji oświatowych, a zaproponowane 

działania skoncentrowane na zwiększeniu dobrostanu  seniorów.  

Psychologiczny obraz seniora w Polsce. W porównaniu do innych krajów 

europejskich, polscy seniorzy są mniej aktywni, często towarzyszy im poczucie 

izolacji i marginalizacji oraz ogólna niechęć do aktywności społecznej. Widać to 

zarówno w kwestii kultury, jak i fałszywego, negatywnego stereotypu, który należy 

zmienić.  

Przełamywanie mitów i stereotypów dotyczących osób starszych. Przedsta-

wiono cztery wspólne stereotypy, które są rozróżniane w kwestii edukacji. 

 

3. Wymiar społeczny 

 Massimo Bardus, Giuseppina Raso  

Seniorzy stają się coraz ważniejszą częścią społeczeństwa, nie tylko ze względu na 

proporcjonalnie reprezentatywną grupę społeczeństwa ale także, z powodu ich 

udziału w życiu publicznym. Mówiąc o sytuacji społecznej osób starszych, należy 

wziąć pod uwagę potencjalne możliwości aktywnego starzenia się, takie jak: 

posługiwanie się Internetem, korzystanie z wolontariatu międzypokoleniowego oraz 

użytkowanie urządzeń cyfrowych, itp. Wszystko to powinno być brane pod uwagę, 

jako pozytywne czynniki promowania edukacji oraz działania, z których 

społeczeństwo może czerpać korzyści.  

Doświadczenia i przykłady dobrych praktyk:  

Projekt "Przenoszenie umysłu". Projekt miał na celu zaproponowanie działań w 
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utrzymaniu i wspieraniu integralności funkcji poznawczych w starszym wieku. 

Dodatkowo projekt zaleca udział innych osób (starszych, stowarzyszeń, klubów, 

itp.) oraz działań międzypokoleniowych (gry, itp.), które przyczyniają się do 

zwiększenia wpływu w najbliższej okolicy, wzbogacając zakres i podnosząc 

motywację osób uczących się, do bardziej adekwatnych działań lokalnych. 

Uczenie się na obszarach wiejskich. To doświadczenie pokazuje, w jaki sposób 

edukacja jest przekazywana starszym suchaczom z obszarów wiejskich w Castellón 

(Hiszpania) w zakresie potrzeb, wymagań i korzyści.  

Kobieta i Mężczyzna. Różnica długości życia na Łotwie. Na Łotwie, długość 

życia ludności powyżej 65 roku, jest niższa od średniej w innych krajach UE. Istnieją 

również bariery psychologiczne, różne u kobiet i mężczyzn, które są przyczyną 

różnic społecznych, jak: działania, partycypacja społeczna, udział w szkoleniach itp. 

 

4. Modele edukacji 

 Alina Gil, Luis Ochoa Siguencia, Urszula Nowacka  

Model edukacyjny określa, w jaki sposób wszystkie zajęcia edukacyjne, praca 

nauczycieli i narzędzia są organizowane w ramach instytucji. Świadomość tej 

zależności pozwala korzystać z modeli, które są najbardziej odpowiednie do do 

wywierania wpływu na określone obszary jakości życia seniorów.  

Doświadczenia i przykłady dobrych praktyk: 

„Ćwiczysz w późniejszym wieku”. Projekt ten ma na celu pomoc starszym osobom, 

utrzymać i poprawić swoją kondycję fizyczną. Kształcenie nieformalne zastosowano 

w różnych przestrzeniach: nauczyciel i uczeń, uczniowie miedzy sobą, uczeń 

indywidualnie (za pomocą technologii informacyjno-komunika-cyjnych). 

Formalna struktura kursu. Chociaż nie jest to często stosowana struktura w 

edukacji seniorów, to ma jednak duży wpływ na poprawę jakości życia. To 

doświadczenie pokazuje jej profity. 

Nieformalne uczenie się. Extra akademickie działania zaprojektowane nie 

specjalnie do osiągnięcia celów edukacyjnych, lecz umożliwiające zdobycie innych 

postaw i kompetencji, które nie są łatwe do nauczenia na kursach bardziej 

formalnych. 
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5. Pedagogika 

 Velta Lubkina, Svetlana Usca, Aivars Kaupuzs 

Starsi uczniowie mają bardzo duże doświadczenie życiowe i to jest ważna cecha, o 

której należy pamiętać przy wdrażaniu pedagogiki, ale to może być również 

pedagogika zorientowana na rozwijanie konkretnych obszarów QoL (poznawczych, 

psychomotorycznych, afektywnych).  

Doświadczenia i przykłady dobrych praktyk: 

Potrzeby edukacyjne na Łotwie. Wyniki tych badań potwierdzają wnioski z teorii 

społeczno-ekologicznych, pokazując podwójny związek pomiędzy zachowaniem 

danej osoby a środowiskiem. Seniorzy wolą uczyć się w oparciu o swoje 

doświadczenia, w sposób przez siebie zaplanowany.  

Międzypokoleniowa nauka w pracy społecznej. W projekcie EScouts jak opisano, 

pedagogika oparta jest na edukacji międzypokoleniowej w różnych środowiskach 

oraz przestrzeni, gdzie jest stosowana.  

Nowa wiedza dla pozyskania nowych informacji. Wykorzystano społeczną teorię 

poznawczą w celu wyjaśnienia zaangażowania się uczestników w codzienną 

aktywność fizyczną, co przyczynia się do zachowania zdrowia fizycznego i 

psychicznego. 

 

6. Treści programowe 

 Slavina Lozanova, Boian Savtchev 

Treści programowe powinny być dostarczane w oparciu o potrzeby uczących się 

osób starszych, ich wymagania i motywacje, w celu zdobycia nowych lub 

aktualizacji istniejących umiejętności, zachęcać ich do aktywnego starzenia się i 

udziału w zajęciach zapewniających im zdrowie i poprawę jakość życia. Wybór 

treści stał się kluczową kwestią, oprócz sposobu, w jaki są przekazywane i które 

kompetencje powinny być rozwijane, by sprostać wyzwaniom współczesnego 

społeczeństwa. Doświadczenia i przykłady dobrych praktyk: 

Studium przypadku w edukacji międzypokoleniowej. Projekt "Seniorzy online: 

szkoła po południu" realizowany w Bułgarii jest przykładem, jak dzieci i seniorzy 

uczyli się razem i osiągnęli różne cele, w tym samym czasie. Z jednej strony, 

uczniowie zostali wyznaczeni na "trenerów", aby podzielić się swoją wiedzą 

i umiejętnościami z innymi "stażystami", by nauczyli się korzystać z technologii 
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i nabyli umiejętności w zakresie ICT. Obie strony skorzystały poprzez rozwój 

kompetencji i umiejętności, szczególnie w zakresie komunikowania się ze sobą 

w procesie uczenia się międzypokoleniowego. 

Struktura kursu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (UTW) w Polsce. Typowa 

struktura UTW w Polsce jest opisana na podstawie Częstochowy, gdzie nadrzędnym 

celem jest dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne seniorów. 

ICT dla seniorów. Zwiększone wykorzystanie nowych technologii i innowacji 

w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym określa zapotrzebowanie na 

umiejętności ICT i kompetencje. Prezentowane doświadczenie odnosi się do zajęć 

prowadzonych w Finlandii, dostosowujących różne podejścia i środki pedagogiczne 

do określonego kursu edukacyjnego, do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz 

wzajemnym korzystaniem z wielokulturowego środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Personel, trenerzy 

 Enikő Nagy 

Rola, kompetencje i umiejętności pracowników oraz trenerów są najważniejszą 

kwestią w instytucjach oświatowych, a pracownicy mają bezpośredni i ciągły 

kontakt z uczącymi się. Jest to ważne ze względu na wiek tych osób. Ich wiedza 

może zapewnić sukces w działaniu edukacyjnym seniorów. Taka instytucja ma 

również narzędzia (oceny, szkolenia, itp.) w celu zapewnienia jakości pracy swoim 

pracownikom. Doświadczenia i przykłady dobrych praktyk: 

Projekt dla dorosłych, edukatorzy SAGE. Projekt stworzył ramy kompetencji, 

które mogą być stosowane do zakwalifikowania dorosłych trenerów jako 

moderatorów uczestniczących w aktywnym obywatelstwie wśród ludzi w wieku 

powyżej 50 lat. 

 

Grupa seniorów uczących się w 

UJI na 09.05.2011 w klasie ICT. 

Tematem zajęć  jest 

http://www.wikisenior.es 
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Szkolenie trenerów. Doświadczenie w projekcie SenTrain przedstawiane jest jako 

przykład programu szkoleniowego dotyczącego przygotowania trenerów do pracy z 

seniorami.  

Nauczyciele nieformalnego systemu we Włoszech. Te doświadczenia ujawniają 

potrzebę potwierdzenia kompetencji osobistych trenerów w edukacji pozaformalnej. 

Trenerzy nie tylko muszą być ekspertami w temacie, którego nauczają, ale również 

być komunikatywnymi, posiadać wysoką motywację i umiejętności społeczne, aby 

stawiać czoła każdemu wyzwaniu w klasie. 

 

8. Wyzwania i przyszłość 

 Pilar Escuder-Mollon 

Na podstawie doświadczeń partnerów i doświadczenia zdobytego w trakcie 

ewaluacji tego podręcznika, rozdział ten podsumowuje najważniejsze wyzwania 

edukacji seniorów. Ma on na uwadze, iż edukacja jest prawem każdego człowieka i 

jest korzystna nie tylko dla seniorów, ale przede wszystkim, współczesnego społe-

czeństwa i przyszłych pokoleń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupa seniorów uczących się w UJI 18.01.2013 

wymieniają swoje doświadczenia z grupą  

kolegów po spotkaniu w Słowacji i Czechach w 

ramach Grundtvig Learning Partnership 

http://www.seniors.eu 
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NARZĘDZIA EWALUACYJNE 

 

 

 

 

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych ma na celu ocenę instytucji oświatowej, która uczy 

seniorów (w wieku 65+ lub na emeryturze), dla których główną motywacją do 

dalszej nauki jest ich osobiste zapotrzebowanie, ale nie związane z pracą. W tym 

kontekście, ewaluacja przeprowadzana jest z perspektywy wpływu, jaki wywiera 

interwencja edukacyjna na jakość życia uczących się. Zestaw narzędzi nie mierzy 

jakości życia uczących się seniorów. 

Celem narzędzi jest ewaluacja instytucji edukacyjnej. To jest oczywiście bardzo 

ambitny cel, który nie tak łatwo zrealizować i należy liczyć się z różnymi 

ograniczeniami. Istnieje wiele odmiennych rodzajów placówek oświatowych, 

których cele kontrastują ze sobą. Ponadto, każda instytucja ma swoją grupę 

docelową, która może być zróżnicowana (np.: osoby starsze w dobrym zdrowiu, 

starsi imigranci, osoby w podeszłym wieku,  itp.) ma też, swój kontekst społeczny 

oraz ograniczenia, choć i tutaj mogą wystąpić różnice. Wyżej wymienione czynniki 

oznaczają, że wyczerpująca i obiektywna ewaluacja jest niemożliwa. Jednak wzięto 

pod uwagę te ograniczenia w projektowaniu zestawu narzędzi jako czegoś 

pomocnego, nie koncentrując się na intencji uzyskania nagrody, czy zdobyciu 

wysokiego wyniku w rankingu. Skupiono się raczej na tym, by zestaw narzędzi był 

Instytucja 

oświatowa 

• Menedżerowie, 

pracownicy, 

nauczyciele, 

animatorzy 

• Pomieszczenia, 
strategie 

• Procesy, kontekst, 

organizacje 

Interwencja edukacyjna 

• Szkolenia, działania 

• Pedagogika, modele Seniorzy uczący się 

• Większa wiedza, 

umiejętności i 

kompetencje 

• Wpływ na jakość 

życia Wynik 

Sprawozdanie z postępu prac, 

monitoring, ewaluacja 

wewnętrzna 

QEduSe zestaw narzędzi 
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stosowany w instytucji wraz z przewodnikiem i pomógł dowiedzieć się, jak 

poprawić jakość funkcjonowania danej instytucji. 

Ten zestaw narzędzi można zastosować w celu: 

 uzyskania wiedzy o słabościach danej instytucji i informacji o tym, jak 

zwiększyć wpływ działań edukacyjnych na jakość życia uczących się 

seniorów, 

 uzyskania wewnętrznej lub zewnętrznej akredytacji aby dowiedzieć się, które 

formy edukacyjne (kursy, zajęcia, itp.) są najbardziej odpowiednim 

działaniem wpływającym na jakość życia seniorów.  

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych został opublikowany w języku angielskim oraz w 

językach wszystkich partnerów. Powołując się na wersję angielską należy to czynić 

w następujący sposób: 

Escuder-Mollon, Pilar (2013) (koordynator). Zestaw narzędzi ewaluacyjnych 

w edukacji seniorów w celu poprawy jakości ich życia. Universitat Jaume I. 

Castellon., ISBN: (w oczekiwaniu) 

  

EDUKACJA VS. (QoL). WYMIARY JAKOŚCI ŻYCIA 

Z istniejących teorii jakości życia i modeli oraz badań prowadzonych w ramach 

projektu, zostało wybranych siedem wymiarów jakości życia oraz określono ich 

cechy. Kryterium wyboru stanowiło możliwość wpływu na siedem różnych działań 

edukacyjnych. Wymiary te są przedstawione poniżej. Wskaźniki oceny uzyskano ze 

skrzyżowania się tych wymiarów. 

 

 

 

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych 

 

7 edukacyjnych wymiarów 

 

Wskaźniki dla oceny 

Zalecenia i sugestie do maksymalizacji wpływu na jakość 

życia osoby uczącej się 
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Wymiary QoL 

1. Zdrowie fizyczne. Wzrost: zdrowia indywidualnego, redukcja bólu lub chorób 

(senior wymaga mniej leków lub wizyt u lekarza) oraz zwiększenie 

niezależności, wiedzy na temat ogólnego procesu starzenia i chorób oraz dobrych 

nawyków, obniżania ryzyka, opóźniania efektu starzenia się społeczeństwa i 

poprawy samooceny. 

2. Zdrowie psychiczne. Wzrost: pozytywne postawy wobec procesu starzenia, 

dobre funkcjonowanie poznawcze i psychiczne, czynniki ochronne dla zaburzeń 

psychicznych, takich jak depresja. 

3. Integracja: poczucie zintegrowania ze społeczeństwem, poprawa umiejętności 

komunikacyjnych i społecznych, lepsza znajomość środowiska. 

4. Udział. Wzrost zaangażowania w instytucji edukacyjnej, w społeczności 

lokalnej, rodzinie, wśród przyjaciół, w społeczeństwie. 

5. Kontrola. Zwiększenie postrzegania kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej, 

pierwotnej i wtórnej). Poprawa umiejętności i kompetencji uczących się: 

dyskusji, negocjacji i komunikacji, ale także, akceptowania i dostosowania. 

Zdobycie umiejętności analizy, aby wiedzieć więcej o sobie i własnym stosunku 

do środowiska (związki z innymi ludźmi). 

6. Wzrost samooceny. Wzrost optymizmu, motywacji, energii do działania.  

7. Samorealizacja. Spędzanie wolnego czasu przyjemnie i pożytecznie, aby czuć 

się komfortowo, spędzać go owocnie dla siebie i innych. 

 

Wymiary edukacyjne 

1. Instytucja: przesłanki (fizyczne: budynki) i logika operacyjna (jakie usługi są 

oferowane i organizowane). 

2. Zarządzanie i organizacja: w tym: ogólne cele instytucji (obiektywne 

i strategiczne), procesy wewnętrzne instytucji, decyzje zarządzających i regulacje 

wewnętrzne, sposób, w jaki działania w ramach instytucji się one odbywają, jak 

są regulowane lub przeprowadzane w oparciu o procedury i tradycje. 

3. Modele edukacyjne: sposoby przekazu treści edukacyjnych i działań mających 

na celu ich dostarczanie. Obejmuje to formalne i nieformalne modele edukacyjne, 

wyrażone sposobem prowadzenia edukacji przez instytucję (a nie jako oferowany 

specyficzny przedmiot), ramowa konstrukcja określająca warunki, jaki program 

będzie później realizowany (metodologia, kursy, treści, oceny). 
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4. Pedagogika: stosowanie technik i metod kształcenia, zarówno na kursach jak i w 

działaniu. 

5. Kursy: wszelkiego rodzaju procesy uczenia się, w których nauczyciel jest 

zaangażowany i ma plan nauczania, nawet jeśli ten plan nie został formalnie 

zatwierdzony (treści, kompetencje do osiągnięcia, pedagogika, ramy czasowe, 

cele, ocena) na przykład: praktyczne formalne kursy (ICT, kursy językowe) w 

których, uczniowie nabywają głównie umiejętności praktycznych oraz kursy 

bardziej formalne lub teoretyczne, takie jak ekonomia, socjologia, filozofia, 

historia, sztuki, itp., gdzie uczniowie nabywają konkretnej wiedzy i rozumienia 

w tych obszarach. Ponadto, bardziej nieformalne kursy jak: gotowanie, 

rzemiosło, taniec, chór, teatr itp. grupa (gdzie istnieje plan nauczania). 

6. Działania: każdy rodzaj procesu uczenia się, w którym nauczyciel nie jest 

zaangażowany w sposób ciągły i gdzie nie ma planu nauczania, na przykład: 

strona www, konferencje lub działania w zakresie upowszechniania; badania lub 

działalność związana z projektem, wycieczki organizowane przez uczniów, 

obiady, kolacje, inne imprezy; ekstra akademickie działania, takie jak chór i 

grupa teatralna (które są organizowane jako formy rekreacji). 

7. Personel i trenerzy: zawiera na poziomie operacyjnym personel, koordynatorów, 

nauczycieli, wychowawców, animatorów, pracowników administracyjnych, itp;  

ich kompetencje i umiejętności; funkcje i zadania. 

 

WSKAŹNIKI 

Istnieje 37 wskaźników podzielonych na 7 edukacyjnych wymiarów, które mogą 

należeć do jednego z 7 wymiarów jakości życia (QoL) plus jednego badanego źródła 

(pośredniego). Wszystkie wskaźniki mają identyfikator, więc są łatwe do 

późniejszego odwoływania się do nich w raporcie. Poniżej znajdują się wszystkie 

wskaźniki:  
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1. Dostępność 2. Miejsca spotkań 3. Miejsca uczestniczenia 

4. Samoocena 

instytucjonalna  

5. Promocja działalności 

społecznej 

6. Ocena wymagań 

seniora 

7. Udział uczących się w 

zarządzaniu 

8. Prowadzący nauczanie 9. Akredytacja osób 

uczących się 

10. Nieformalne nabywanie 

postaw społecznych  

11. Formalnie prowadzący 

nauczanie 

12. Formalne grupy 

uczących się 

11. Wszechstronna 

działalność edukacyjna  

13. Międzypokoleniowe 

uczenie się 

14. Pedagogika 

konstruktywna 

15. Nauka przez badania 16. Pedagogika 

partycypująca 

17. Naucz się uczyć 

18. Kompetencje do zmiany 

życia 

19. Cyfrowa adaptacja 20. Fizyczne 

21. Języki 22. Problemy związane z 

nauką 

23. Samopoczucie 

psychiczne 

24. Wycieczki kulturalne 25. Kształcenie nieformalne  26. Zwiększanie 

umiejętności 

poznawczych 

27. Spotkania towarzyskie 28. Występy artystyczne 29. Wolontariat jako wkład 

społeczny 

30. Cyfrowe uwzględnienie 31. Specjalizacja wymiany 32. Kreatywność 

artystyczna  

33. Szkolenia 

gerontologiczne 

34. Świadomość 

międzykulturowa, 

różnorodność i 

wielokulturowość 

35. Umiejętności 

komunikacyjne 

trenerów 

36. Wypalenie zawodowe i 

zarządzanie stresem 

37. Motywacja i optymizm 

 

PODRĘCZNIK I ZASTOSOWANIE NARZĘDZI EWALUACYJNYCH 

Podręcznik i zestaw narzędzi ewaluacyjnych są komplementarne tzn.: podręcznik 

zawiera podstawy, koncepcje teoretyczne i praktyczne doświadczenia dodane do 

kontekstu. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych wyodrębnia kluczowe aspekty oparte na 

edukacji i perspektywy jakości życia. 

Odniesienia do zestawu narzędzi poszerza niektóre z zaleceń wskaźnikowych.  

Ponadto, każda osoba czytająca podręcznik może użyć zestawu narzędzi jako zasobu 

aby połączyć ogólne koncepcje teoretyczne (cel strategiczny) z wyrażeniem 

szczegółowych działań (działania operacyjne). Pakiet narzędzi ewaluacji może być 
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stosowany częściej, niż do zwykłej oceny: 

 

Można go używać, aby znaleźć słabe punkty i potencjał w instytucjach oświatowych; 

znaleźć zalecenia, aby podnieść jakość instytucji, by mieć lepszy obraz jej zalet oraz 

służyć do wymiany doświadczeń.  

itp.  

Pakiet może być wykorzystywany do akredytacji przez ekspertów zewnętrznych 

oraz jako rady i zalecenia dotyczące poprawy jakości danej instytucji. 

 

Pakiet może być wykorzystywany do przedstawienia ogólnego wymiaru 

edukacyjnego, aby dowiedzieć się jakie cechy edukacyjne mają największy wpływ 

na jakość życia seniorów. Dlatego jest przydatny, aby zaplanować i rozpoczynać 

aktywność edukacyjną. 
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BADANIA I INNOWACJE 

Ostatnim, ale równie ważnym produktem projektu jest innowacyjność, uzyskana 

poprzez analizy i badania, opublikowane w czasopismach i przedstawione na 

konferencjach, w zależności od fazy 

projektu.  

W fazie początkowej projektu 

wykonano obszerne badania na temat 

jakości życia i edukacji w podeszłym 

wieku. Na bazie uzyskanych 

wyników zostały opracowane 

pozostałe produkty. Raporty z tych 

badań można znaleźć na stronie 

internetowej projektu. W fazie 

drugiej, wyniki osiągnięte w trakcie 

realizacji projektu były analizowane 

pod względem skuteczności i 

wpływu na jakość życia seniorów. Wreszcie, opracowany przewodnik i narzędzia 

ewaluacyjne, które są w fazie testowej mogą być inspiracją dla środowisk 

akademickich i innych grup badaczy do wprowadzania innowacji w dziedzinie 

edukacji dorosłych. 
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MEDIA SPOŁECZNE 

Można nas znaleźć na następujących portalach społecznościowych: 

 

 

 SKONTAKTUJ SIĘ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI 

 

 

http://www.edusenior.eu/
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EduSen powstał w ramach projektu  Grundtvig i programu Uczenie się przez całe 

życie w Unii Europejskiej.  Czas trwania projektu; od 01.11.2011 do 31.10.2013r. 

Zaangażowanych jest siedmiu partnerów z Hiszpanii, Włoch, Polski, Bułgarii, 

Łotwy i Węgier. http://www.edusenior.eu edusenior@uji.es 
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 Starzenie się społeczeństwa, w 2020 roku będzie ponad 20% Europejczyków 

w wieku 65+. 

 Brak badań i praktycznych wskazówek powiązanych z edukacją i ich wpływ 

na jakość życia  seniorów. 

 Instytucje współpracujące z seniorami, które chcą (współ)tworzyć swoje 

programy edukacyjne, które mogą pozytywnie wpłynąć na życie seniorów. 

C
ele i zad

an
ia 

 Oferowane są naukowe ramy relacji edukacji i jakości życia wśród osób 

starszych. 

  W celu zwiększenia umiejętności pracowników, techników i nauczycieli 

pracujących w kształceniu dla osób starszych. 

  Aby mieć pozytywny wpływ na życie seniorów poprzez edukację. 

W
y

n
ik

i i p
ro

d
u

k
ty

 

1. Praktyczny podręcznik dla pracowników instytucji oświatowych ma na celu 

zwiększenie ich wiedzy i kwalifikacji. 

2. Praktyczny zestaw narzędzi ewaluacyjnych zaprojektowany został do oceny 

procesu edukacyjnego, identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz 

przedstawienia zaleceń i akredytacji. 

3. Zestaw działań informacyjnych ma na  celu zwiększenie wiedzy i informacji 

na temat edukacji  seniorów i jej wpływu na jakość ich życia, poprzez badania 

i waloryzację działalności na uczelniach wyższych i w innych instytucjach 

oraz sieciach oświatowych. 

P
rzew

id
y

w
an

y
 efek
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    Więcej wykwalifikowanych pracowników instytucji oświatowych oraz 

szerszy zasięg instytucjonalny ma na celu wpływ na  jakość życia osób 

starszych uczących się. 

     Lepsza jakość życia seniorów, zwiększenie ich dobrostanu oraz postrzeganej 

kontroli i integracji. 

    Społeczeństwo z bardziej aktywnymi i zaangażowanymi seniorami. Niższe 

wydatki na opiekę społeczną . 

 


