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PLAN 

 
 

I. edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna - różnice; 
 

 

II. rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu 

dorosłych/seniorów w obszarze obsługi komputera (TIK), 

języków obcych, uczestnictwa w kulturze, wolontariatu; 
 

 

III. biblioteka, muzeum, dom kultury, stowarzyszenie?  

       Rzecz o „nowej kulturze uczenia się”; 
 

 

IV. media społecznościowe jako ogniwo komunikacji i 

wymiany doświadczeń (platforma EPALE, LABIB) 
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EDUKACJA 
 

to nie tyle, ile udało ci się zapamiętać, 

ani też tyle, ile wiesz. 
 

To możliwość dostrzegania RÓŻNICY 

pomiędzy tym, co wiesz, 

a tym, czego nie wiesz! 
 

Wolność popełniania błędów  

tworzy najlepsze środowisko do rozwoju kreatywności 

 

Anatole France 
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I. Edukacja  

   formalna, pozaformalna i nieformalna  

Rodzaje procesów uczenia się: 

 

 kształcenie formalne w instytucjach publicznych, np. 
szkołach, kolegiach, uniwersytetach itd. 

 

 nieformalne i pozaformalne zdobywanie wiedzy w ciągu 
całego życia: w rodzinach, miejscach pracy, we wspólnotach i 
społecznościach lokalnych, poprzez zaangażowanie 
społeczne.  

    Nadal za właściwą naukę uważa się kształcenie formalne, to jednak nieformalne 
procesy uczenia się kształcą nasze zdolności do radzenia sobie z codziennym 
życiem i jego zmieniającymi się wyzwaniami.  
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https://www.facebook.com/pl2020/photos/?tab=album&album_id=563 

 

 

181673891917 
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Uczenie się dorosłych - wyzwania 

W zakresie uczenia się dorosłych w wieku 25-64 lat wyzwanie  
przejawia się następująco: 

Odsetek osób dorosłych w wieku 25-64 lat uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (ET)  
w ciągu 4 tygodni przed badaniem w latach 2001-2013 w Polsce i w UE 

Odsetek dorosłych w wieku 25-64 lat  uczestni-
czących w edukacji formalnej w Polsce i UE 

Odsetek dorosłych w wieku 25-64 lat  uczestni-
czących w edukacji pozaformalnej w Polsce i UE 
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Uczenie się dorosłych - wyzwania 

Uczestnictwo dorosłych w edukacji (formalnej i pozaformalnej) 
zależy w dużym stopniu od poziomu wykształcenia: 

Odsetek dorosłych w wieku 25-64 lat z niskim poziomem wykształcenia (co najwyżej gimnazjalne) 
uczestniczących w edukacji pozaformalnej w Polsce  na tle państw UE w roku 2012 
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Uczenie się dorosłych - wyzwania 

Najniższe i najwyższe poziomy umiejętności osób w wieku 16-65 lat według badania PIAAC 

Rozumienie tekstu                      Rozumowanie matematyczne                      
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Uczenie się dorosłych - wyzwania 

Odsetek osób w wieku 16-65 lat na poszczególnych poziomach umiejętności 
wykorzystywania TIK do rozwiązywania problemów według badania PIAAC 
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II. Rozwijanie kompetencji kluczowych 

 

Kompetencje to połączenie  wiedzy,  umiejętności  i  postaw  
odpowiednich  do sytuacji.  

 

Kompetencje kluczowe: 
 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 

2. porozumiewanie się w językach obcych; 

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo-techniczne; 

4. kompetencje informatyczne; 

5. umiejętność uczenia się; 

6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7. inicjatywność i przedsiębiorczość;  

8. świadomość i ekspresja kulturalna 
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Czołowa kompetencja człowieka XXI wieku 

 

„Analfabetami XXI wieku nie będą Ci,  

którzy nie umieją pisać i czytać,  

lecz ci, co nie potrafią się uczyć,  

oduczać i uczyć na nowo”  

(Alvin Toffler)  

 

„Najważniejsze jest nie to, co umiesz dzisiaj,  

ale to czy umiesz się uczyć i czy robisz to szybko” 
(Robert Kiyosaki)  
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III. biblioteka, muzeum, dom kultury, 

stowarzyszenie?  

„Nowa kultura uczenia się”, 

„Nowa” definicja kultury  
 
 

Maria Jedlińska (WBP w Krakowie) 12 



Rozwój człowieka obejmuje 4 wymiary aktywności –  

uczyć się, by: 

 

• poznać 

• działać 

• żyć wspólnie 

• być 
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14 

Polska - POTENCJAŁ BIBLIOTEK 
(na podst. PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK) 

 stabilna sieć 8500 placówek (6600 na wsi i w małych miastach, 

często jedyna ogólnodostępna placówka publiczna w danej 

miejscowości), 

 na wsi i w małych miastach pracuje 9600 bibliotekarzy : 

     41% z nich ma wykształcenie wyższe,  

     21% pomaturalne,  

     96% używa komputera 

 

 Małopolska: 763 placówki, 1477 bibliotekarzy najwyższa liczba 

zarejestrowanych czytelników na 100 mieszkańców, jednocześnie 

jedno z ostatnich miejsc w rankingu powierzchni bibliotecznej 

przeliczanej na 100 mieszkańców. 
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Szkoła @ktywnego Seniora-S@S 

www.sas.tpnk.org.pl 

 

 

 

 
 

S@S, to Program realizowany od 2007 roku w ramach  

partnerstwa publiczno-społecznego: 
 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
 Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie 

http://www.sas.tpnk.org.pl/


PERSPEKTYWA POLSKA 
 

 

 

Seniorzy nie są grupą homogeniczną 
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SPECYFIKA ZJAWISKA - MAŁOPOLSKA  
 

 w Małopolsce:  

 ok. 0.5 mln seniorów, co stanowi ok.15% populacji 

 

 42% seniorów jest w wieku poniżej 70 lat 

 

 w 2020 będzie mieszkać w regionie ponad 600 tysięcy 
seniorów ( co piąta osoba); w 2030 – co czwarta 

 

 brak ofert edukacyjnych skierowanych do seniorów 
(koncentracja na pomocy społecznej) 

 

 tylko 1% starszych osób bierze udział w tzw. 

„kształceniu ustawicznym” ( głównie w uczeniu się 

pozaformalnym (10%) i nieformalnym (20%). 
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STUDY CIRCLE 

 

 

 

 

 

W S@S – od samego początku – główną metodą 

edukacji dorosłych jest study circle  

 

Maria Jedlińska (WBP w Krakowie) 18 



PRZYKŁADY 

wybrane projekty/działania 

 SEVIR (Grundtvig Wielostronny; 2009-2011) 
 

 SUSCOM (Grundtvig Partnerski;2012-2014) 
 

 MEET ME IN LIBRARY (Erasmus+; 2013-2017) 
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PUBLIKACJE 
https://issuu.com/jedlinska/docs/szko__a__ktywnego_seniora__razem_le 
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SEVIR  
(Senior Volunteers in Interest Representations) 

 

Jednym z najważniejszych efektów Programu SEVIR są ramowe 

europejskie poradniki dla:  

(1) osób szkolących seniorów do aktywności obywatelskiej;  

(2) seniorów-wolontariuszy gotowych do podjęcia się misji reprezentowania 

interesu swojej grupy społecznej wobec władz, środowiska lokalnego  

czy mediów.  

Opracowane zostały programy, według których przeprowadzono pilotażowe 

szkolenia.  

 

W Polsce nie ma jeszcze ani opracowanej metodologii edukacji 

seniorów do reprezentowania ich interesu w życiu publicznym ani 

nauczycieli specjalizujących się w tej dziedzinie i mających 

doświadczenie na tym polu  
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SUSCOM  
Sustainable Self-help Adult Community Learning Model and Tool-kit 

 

 

Cel:  

opracowanie modelu udzielenia pomocy grupom 
wspierającym proces uczenia się/edukacji w swoich 
społecznościach. 

 
W modelu wskazano kilka etapów wspierających ciągłość 
edukacji w społeczności.  

Na koniec opisu każdego etapu, zasugerowano rezultaty, 
których można się spodziewać po tym, gdy przeprowadzi się 
dany etap w swojej społeczności. 
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I MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA 

Kraków, 16.06.2009 

INTERNATIONAL MEETING OF SENIOR CITIZENS 
Kraków, 17.06.2009 
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Facebook 

„Szkoła @ktywnego Seniora-S@S” 

Maria Jedlińska (WBP w Krakowie) 24 



RAJSKA BLOG 
https://rajskabookworms.wordpress.com/about-the-library/ 
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SENIORZY Z RAJSKIEJ  
https://saswbp.wordpress.com/program/ 
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               IV. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE -   
         ogniwo komunikacji i wymiany doświadczeń 

 EPALE 

http://ec.europa.eu/epale/pl/node/1 

 

 LABIB 

https://labib.pl/ 
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Czym jest EPALE? 

 

• Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma internetowa 
dedykowana specjalistom zajmującym się tematyką uczenia 
się dorosłych (uruchomiona w 2014 roku) 

 

• Finansowana przez KE w ramach programu Erasmus+, sektor 
Edukacja dorosłych 

 

• Tematyka: EDUKACJA DOROSŁYCH (zawodowa, niezawodowa, 

formalna, pozaformalna, nieformalna) 
 

• Bezpłatna i ogólnodostępna 
 

• Cel: wsparcie rozwoju i integracji kadry edukacji dorosłych w 
całej Europie, wsparcie sektora 
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AMBASOROWIE EPALE 
http://erasmusplus.org.pl/epale/ambasadorowie/ 
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LABIB 
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LABIB – profil 
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https://funduszenaedukacje.wordpress.com/ 
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PODSUMOWANIE 

 

 

Nie ucz drzewa jak ma rosnąć.  

Daj mu tylko ziemię, słońce i wodę  
Karen Horney 
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www.sas.tpnk.org.pl 
 

 

WOJEWÓDZKA  

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

w KRAKOWIE  
       ul. Rajska 1, 31-124 Kraków 

      tel.:       012/37 52 238 

www.rajska.info 

mjedlinska@rajska.info 

 

 

 

 

 

TOWARZYSTWO  

POLSKO-NIEMIECKIE  

w KRAKOWIE 
      ul. Skałeczna 2,  

      30-065 Kraków 

      www.tpnk.org.pl 
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SZKOLENIA KOMPUTEROWE 
  

 

Maria Jedlińska (WBP w Krakowie) 37 



Maria Jedlińska (WBP w Krakowie) 38 



KOMPUTEROWE OLIMPIADY SENIORÓW 

WINNERS FROM EUROPE 
MEETING in Kraków, 16.06.2009 
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ZESPÓŁ S@S 
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SEKCJA ARTYSTYCZNA S@S 
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SEKCJA REDAKCYJNA S@S 
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
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DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY 
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KONFERENCJE I SPOTKANIA PROJEKTOWE 

VERONA, 2008 

KRAKÓW, 2010 PRAGUE, 2007 

BRUSSELS, 2011 

KRAKÓW, 2009 
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 MIEDZYNARODOWE KONFERENCJE  
Kraków, 2009, 2011, 2014 
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