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PLAN 

I. kompetencje kluczowe w uczeniu dorosłych/seniorów – 
komu są potrzebne?  

II. biblioteka, muzeum, dom kultury, stowarzyszenie – rola 
projektów międzynarodowych 

III. S@S - „nowa kultura uczenia się” 

IV. Podsumowanie 

 



     „We wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich 
leży wykorzystanie pełnego potencjału edukacji i kultury 
jako czynnika napędzającego tworzenie miejsc pracy, 
wzrost gospodarczy i sprawiedliwość społeczną, a także 
sposób doświadczania tożsamości europejskiej w całej jej 
różnorodności”  

Komunikat UE (Göteborg, XI.2017r.) 

 



EUROPEJSKA EPOKA EDUKACJI 

• promowanie uczenia się przez całe życie poprzez zwiększanie udziału osób 
angażujących się w ten proces (25% do 2025r.); 

• zachowanie dziedzictwa kulturowego i budowanie poczucia europejskiej 
tożsamości i kultury (Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018r.); 

 
"Gdy patrzymy w przyszłość Europy, musimy wyposażyć się w ambitny, 
wspólny plan, w jaki sposób możemy wykorzystać kulturę i uczenie się jako 
siłę napędową jedności” Tibor Navracsicsm (Komisarz ds. Edukacji, Kultury, 
Młodzieży i Sportu)  



 
 

POTENCJAŁ BIBLIOTEK 

 

• Ilość placówek: ok. 8000 (6600 na wsi i w małych miastach), 

• Liczba bibliotekarzy: 9600  

     (41% ma wykształcenie wyższe, 96% używa komputera) 

Dane PRB (FRSI 2015) 

działania są bezpłatne! 
 



www.publiclibraries2020.eu 
 
 
 

181673891917 



BIBLIOTEKA  a OSOBY STARSZE 
 

1.    Nowe pokolenie seniorów 

 wykształcenie, potencjał twórczy;  

 łączenie „zdrowego rozsądku” i „poczucia obowiązku”;  

 tradycjonalizm 

 

2. Problem: „podwójne starzenie się” społeczeństwa  

 

 

 







 

OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA 

SPOSÓB SPĘDZANIA 
WOLNEGO CZASU  

 

 



 
 
 

 

 



OSOBY STARSZE a NOWE TECHNOLOGIE 
 

•     ok.25% osób korzysta z Internetu  

•     40% osób posiada w domu dostęp do Internetu! 

 

     Brak umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i usług 
medialnych, nie tylko do celów zawodowych lecz również do nauki, 
tworzenia i uczestnictwa w kulturze.  



Szkoła @ktywnego Seniora  
wieloletni edukacyjny program partnerski 

 
 

 





„Uczymy siebie; uczymy innych” 

 

Ścieżki edukacyjne: 

• Senior w świecie nowych technologii 

• Senior w świecie kultury i sztuki 

• Senior aktywnym i świadomym obywatelem 

• Starzenie w zdrowiu (sport, profilaktyka) 



NOWA KULTURA UCZENIA SIĘ 

 „Nie ucz drzewa jak ma rosnąć. Daj mu tylko ziemię, słońce i wodę”  

Karen Horney 

 

MYŚLENIE PROJEKTOWE  

1.empatia wobec problemu 

2.kreatywność (uwzględniając możliwości technologiczne i ekonomiczne) 

3.analiza (dopasowywanie do możliwości) 
(wg. Stanfordski Instytut Designu)  

POKAŻ NIE GADAJ! 
szukaj rozwiązań i odpowiedzi na nurtujące pytania 

 



Przykładowe Projekty Grundtviga 

 ICT and Inter - Generation Communication (2007-2009)  

 SEVIR - Senior Volunteers in Interest Representation (2007-2008)  

 HEuRIT(AGE) ( 2009 - 2011)  

 SeniorWeb - @ctive seniors in the web (2012-2013)  

 SUSCOM (2012-2014) 

 



Szkoła @ktywnego Seniora 

 nie ma stałego dofinansowania działań  

( bazuje głównie na wolontariacie i realizowanych projektach; nie pobiera się składek członkowskich) 

 
 

opromuje ideę "uczenia się przez całe życie" wykorzystując do tego celu nowe technologie 

oprzykład skutecznej współpracy międzynarodowej  

ostanowi „wspólnotę seniorów” ( praca „z” seniorami), a nie grupę „pobierającą naukę” 

(praca „dla seniorów”) 

odziała na zasadzie partnerstwa społeczno-publicznego 

oma charakter powszechny (dostępny dla każdego niezależnie od wykształcenia czy statusu 

finansowego) 

oProgram prowadzony w sposób ciągły cały rok kalendarzowy ( łącznie z wakacjami!) i 

bezpłatny dla beneficjentów (jedyny model w Polsce !) 

onie określa się czasu członkostwa beneficjentów 

ostanowi skuteczną integrację między- i wewnątrzpokoleniową opartą na zdrowej rywalizacji  

orozwija wolontariat pracowniczy i wolontariat seniorów 

 



STAŁA OFERTA EDUKACYJNA  
DLA SENIORÓW 



Metody uczenia się dorosłych w S@S (wdrożone):  
 

o otwarte: wykłady, spotkania okolicznościowe i seminaria; 

o szkolenia i kursy komputerowe, językowe 

o krajowe i międzynarodowe konferencje, SENIORIADY  

o Międzynarodowe Olimpiady Komputerowe Seniorów  

o Międzynarodowe Olimpiady Sportowe 60+ 

o działalność różnych Sekcji (Krajoznawcza, Plastyczna, Gier, Językowa, Tańca 

w kręgu, Sportowa, Zespół poetycko-muzyczny) 

 



 

o nauka języków prowadzona przez wolontariuszy z UE - native speaker 

(niemiecki, hiszpański, włoski, angielski, francuski) 
 

o szkolenia i kursy w innych obszarach (np. praca w zespole, reprezentowanie 

interesu grupy społecznej, …) 
 

o wykłady, tworzenie prezentacji multimedialnych 
 

o działalność wydawnicza ( pięć książek, dwa europejskie poradniki), w tym m.in. 

druk pierwszego w Polsce „Poradnika dot. wolontariatu seniorów”  bazującego 

na międzynarodowych doświadczeniach, 
 

o inne działania: doraźne, krótko- i długoterminowe, wychodzące naprzeciw 

inicjatywom seniorów oraz potrzebom projektowym. 

 



Przykład (case study) procesu uczenia się 
dorosłych (Grundtvig) 
 

• podstawy komputera i Internetu 

• integracja grupy (rozwijanie umiejętności pracy 

zespołowej) 

• przygotowywanie zdjęć i tekstów (tematyka związana 

z własnym doświadczeniem, otoczeniem) 

• I krok - tworzenie prezentacji multimedialnej,  

• II krok – tworzenie publikacji: 

 sposób dokumentacji 

 skład książki, projekt okładki 

 

 

 

 

 



Przykład (case study) procesu uczenia 
się dorosłych (Grundtvig) 
  

• wyjazd grupy seniorów do Brukseli 

• prezentacja publikacji wydanej w j.angielskim 

• po powrocie organizacja otwartego spotkania dla 
rówieśników; dzielenie się wrażeniami 

• przedstawienie publikacji podczas międzynarodowej 
konferencji pt. „Seniorzy w nowoczesnym 
społeczeństwie europejskim” (Kraków, 2011) 

 

Publikacja była jednym z rezultatów międzynarodowego 

projektu „HEuRIT(age)” (Grundtvig 2009-2011) 

http://www.sas.tpnk.org.pl/projekty-miedzynarodowe/23-

heurit-age.html 

 

http://www.sas.tpnk.org.pl/projekty-miedzynarodowe/23-heurit-age.html
http://www.sas.tpnk.org.pl/projekty-miedzynarodowe/23-heurit-age.html
http://www.sas.tpnk.org.pl/projekty-miedzynarodowe/23-heurit-age.html
http://www.sas.tpnk.org.pl/projekty-miedzynarodowe/23-heurit-age.html
http://www.sas.tpnk.org.pl/projekty-miedzynarodowe/23-heurit-age.html
http://www.sas.tpnk.org.pl/projekty-miedzynarodowe/23-heurit-age.html
http://www.sas.tpnk.org.pl/projekty-miedzynarodowe/23-heurit-age.html
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PRZYKŁADOWE KURSY KOMPUTEROWE  

DLA SENIORÓW  
 

 
 

 Planuj swój domowy budżet 

 Tworzenie prezentacji w PREZI 

 E-kultura 

 Picasa 

 Telewizja w Internecie 

 Word - edycja tekstów 

 Rozwijam swoją pasję 

 E-administracja 

 Blog - Twoja historia 

 "Galeria fotografii usługi Windows Live" 

 "Windows Live Movie Maker" 

 Power Point - tworzenie prezentacji 

 Open Access - Otwarta Nauka 

 27 www.sas.tpnk.org.pl 





KONKLUZJA 
Udział w międzynarodowych projektach spowodował między innymi: 

 wprowadzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla osób starszych 

 poszerzenie bazy kontaktów 

 wzrost kompetencji i aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów 
i pracowników (nie tylko w sferze zawodowej)  

 rozwijanie zainteresowań oraz kreatywność 

 integrację wewnątrz i między-pokoleniową 

 

    



 

    Edukacyjne projekty międzynarodowe 
są kluczem do rozwoju nie tylko 
uczestników działań, ale organizacji, 
instytucji i ich pracowników! 

 


