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Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych

1. Wstęp

1.1.

Kontekst

Każdy ma prawo do kontynuowania uczenia się przez całe życie. Jednak dzieci,
młodzież, dorośli i seniorzy mają różne potrzeby, motywacje i wymagania. Dla
osób dorosłych motywacją do dalszej nauki jest przede wszystkim potrzeba
awansu zawodowego lub radzenia sobie ze zmianami i konkurencją na rynku
pracy. Jeśli chodzi o motywację osób starszych (powyżej 65 roku życia lub
będących na emeryturze) decydują tu przede wszystkim względy osobiste: potrzeba dostępu do informacji w celu integracji ze zmieniającym się społeczeństwem, uzupełniania wiedzy o środowisku, w którym żyją; chęć bycia aktywnym i twórczym, a także chęć dzielenia z innymi czasu i miejsca bądź robienia
rzeczy, które sprawiają im radość.
W zależności od celów i zadań, każda instytucja oświatowa projektuje odpowiednio swoje działania edukacyjne (ustala kompetencje, metodologię, treści,
materiały, itp.) Naszym celem jest edukacja seniorów, która wpływa na poprawienie jakości ich życia (Quality of Life).
Przedstawiony scenariusz uwzględnia trzy zagadnienia: wymagania seniorów,
projekt działań edukacyjnych oraz ostateczny cel, jakim jest polepszenie jakości
życia (QoL) seniorów. Jakość życia ma wiele wymiarów i aspektów, obiektywnych i subiektywnych, niektóre z nich mogą ulec poprawie poprzez edukację,
podczas gdy inne niestety nie. Ponadto niektóre aspekty są ważne ze względu
na potrzeby seniorów i ich potencjał. Analiza przeprowadzona w ramach projektu QEduSen pozwoliła określić następujące cechy jakości życia (QoL): dobre
samopoczucie fizyczne i psychiczne, samokontrola, integracja społeczna, aktywność, samorealizacja i rozwój osobisty. Kompetencje edukacyjne zostały
wyodrębnione w drugiej części analizy. Na podstawie tych informacji, możliwe
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było określenie cech instytucji oświatowych, które powinny zostać włączone do
działań edukacyjnych na rzecz osób starszych, aby zapewnić osiągnięcie określonych kompetencji.
Zestaw narzędzi ewaluacyjnych nie weryfikuje kompetencji seniorów czy ich
wiedzy. Nie podejmuje też próby oceny jakości ich życia, ponieważ wiele takich narzędzi oceny jest już dostępnych. Celem tego zestawu narzędzi jest ocena instytucji edukacyjnych. Pod względem realizacji i realizacji swoich kursów
i zajęć.

1.2.

Zestaw narzędzi

Prezentowany zestaw narzędzi ewaluacyjnych stanowi integralną część pakietu
wraz z inną przedstawioną publikacją zwaną dalej przewodnikiem "Edukacja a
jakość życia seniorów”. Przewodnik oferuje wprowadzenie do koncepcji jakości
życia, wymagań seniorów i potencjału edukacji oraz przykładów tzw. dobrych
praktyk. Jeśli nie masz doświadczenia w nauczaniu seniorów lub twoja instytucja dopiero zaczyna tworzyć kursy dla seniorów, to pierwszym krokiem powinno być zapoznanie się z przewodnikiem, przed analizowaniem tego zestawu
narzędzi. W każdym razie, warto zapoznać się z przewodnikiem wcześniej, niż
dopiero w momencie korzystania z niektórych terminów i pojęć, o których mowa w zestawie narzędzi.
„Zestaw narzędzi ewaluacyjnych…” określa metodologię, zestaw wskaźników,
a także procedury oceny, które pomogą ocenić jakość działań podejmowanych
przez instytucję, rozpoznać słabe punkty i poprawić to, co może mieć wpływ na
lepszą jakość życia seniorów. Zestaw wskaźników jakości może być używany
na dwa sposoby: wewnętrznie przez pracowników albo przez ewaluatorów zewnętrznych, innymi słowy, może posłużyć niejako do samooceny, do zebrania
pomysłów i sugestii lub jako sposób na zapewnienie pozytywnej akredytacji.
Przedstawione wskaźniki są przeznaczone nie tylko do ewaluacji, ale mogą
również służyć jako pomoc w zrozumieniu, które działania edukacyjne są ważne. Mogą być użyte, aby pokazać słabości a także możliwości instytucji oświatowej i tym samym pomóc menedżerom, personelowi technicznemu i trenerom
w doskonaleniu jakości działań podejmowanych w danej instytucji.
I wreszcie zaprezentowany zestaw narzędzi ewaluacyjnych może być wykorzystywany przez osoby trzecie (np. kadrę zarządzającą, stowarzyszenia), aby po-
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móc w identyfikacji, czy zaproponować instytucję, która prowadzi wymaganą
działalność edukacyjną w najbardziej odpowiedni sposób.

1.3.

Projekt QEduSen

Projekt QEduSen " Evaluation toolkit on seniors education to improve their
quality of life” (Narzędzia ewaluacyjne w edukacji seniorów w celu poprawy
jakości ich życia) jest projektem wielostronnym finansowanym przez Komisję
Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme of the European Union), Nr: 518227-LLP-1-2011-1-ESGRUNDTVIG-GMP.
Więcej informacji na temat projektu QEduSen można znaleźć na stronie internetowej http://www.edusenior.eu, a na temat Programu Komisji Europejskiej
„Uczenie się przez całe życie” na stronie:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme.

Celem projektu było stworzenie ram naukowych dla relacji między edukacją
i jakością życia osób starszych, znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób działania edukacyjne mogą zwiększyć jakość życia seniorów i jak ta działalność edukacyjna może być oceniana. Efektem prac nad projektem jest stworzenie przewodnika teoretycznego, a także praktycznych narzędzi oceny na
podstawie wskaźników jakościowych, które zapewnią rekomendacje jak wywrzeć pozytywny wpływ na życie seniorów poprzez edukację, poprzez podniesienie jakości działalności instytucji edukacyjnych pracujących z seniorami
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2. Proces ewaluacyjny

2.1.

Motywacja

Prezentowany zestaw narzędzi ewaluacyjnych ma na celu ocenę instytucji oświatowych kształcących seniorów (w wieku 65+ lub będących na emeryturze), dla
których główną motywacją do dalszej nauki jest rozwój osobisty, nie związany z
pracą zawodową. W tym kontekście ewaluacja przeprowadzana jest w celu określenia wpływu, jaki wywierają działania edukacyjne na jakość życia uczących się
seniorów.
Zestaw narzędzi ewaluacyjnych nie mierzy jakości życia osób uczących się, do
tego celu jest dostępnych wiele innych narzędzi i kwestionariuszy, (patrz rozdział 1
przewodnika).
Celem zaproponowanego zestawu narzędzi jest ewaluacja instytucji. To jest
oczywiście bardzo ambitny cel, który nie tak łatwo zrealizować. Należy liczyć się
z rozmaitymi ograniczeniami. Istnieje wiele różnych rodzajów placówek oświatowych, których cele kontrastują ze sobą, każda instytucja ma swoją grupę docelową, a grupy te mogą być bardzo zróżnicowane (osoby starsze charakteryzujące się
dobrym zdrowiem, starsi imigranci, osoby w podeszłym wieku, itp.). Instytucjonalny kontekst społeczny i związane z nim ograniczenia też mogą być różne. Wyżej wymienione czynniki oznaczają, że wyczerpująca, surowa i obiektywna ewaluacja jest niemożliwa. Biorąc pod uwagę przy konstrukcji zestawu narzędzi ewaluacyjnych wymienione wyżej czynniki, koncentrujemy się głównie na tym, aby stanowił on (wraz z przewodnikiem) krytyczne narzędzie weryfikacji jakości oferty
usług edukacyjnych danej instytucji i poprawy jej słabych punktów.
Można stosować ten zestaw narzędzi do:
• uzyskania informacji o słabościach danej instytucji i o tym, jak zwiększyć
wpływ działań edukacyjnych na jakość życia uczących się seniorów
(Rys. 1)
• uzyskania wewnętrznej lub zewnętrznej akredytacji (Rys. 2)
5
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•

zdobycia informacji, które rodzaje działalności edukacyjnej (kursy, zajęcia,
itp.) są najbardziej odpowiednie pod względem oddziaływania na jakość życia. (Rys. 3)

Rysunek 1. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych może być wykorzystany, aby rozeznać
słabości i potencjał instytucji oraz podnieść jakość jej usług.

Rysunek 2. Pakiet może być wykorzystywany do akredytacji przez ekspertów
zewnętrznych oraz rekomendowany i zalecany do tego,aby poznać, w jaki sposób
poprawić jakość usług edukacyjnych danej instytucji.

© andròmina -© kikkerdirk - Fotolia.com

Rysunek 3. Pakiet może być używany w celu uzyskania informacji o najbardziej
odpowiednich działaniach edukayjnych, które mogą wpłynąć na podniesienie
jakości życia seniorów.
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Po fazie oceny, zestaw narzędzi może również okazać się bardzo przydatny do:
• stworzenia listy kontrolnej przydatnej do odbycia wizyty studyjnej w danej
instytucji. Wskaźniki są bardzo pomocne, ponieważ stanowią listę kontrolną
cech danej instytucji i nie pozwalają na pominięcie żadnego aspektu,
• uzyskania propozycji i pomysłów, jeśli chcemy zaprojektować
i skonfigurować program edukacyjny dla seniorów,.
• na poziomie operacyjnym, można dowiedzieć się o szczegółach najbardziej
odpowiednich działań i czynności, które wpływają na jakość życia seniorów.
Przewodnik "Edukacja i jakość życia seniorów" wprowadza podstawowe pojęcia, a zestaw narzędzi ewaluacyjnych aktualizuje je w praktyce. Narzędzia
korzystają z przewodnika jako referencji do teoretycznych podstaw, doświadczeń, kontekstu, itp. Jest to relacja dwustronna: czytelnicy przewodnika mogą korzystać z zestawu narzędzi jako źródła przykładów.

2.2. Cel
Proponowany zestaw narzędzi oceny jest skierowany na działania edukacyjne instytucji, które obejmują (Rys. 4):
• Personel: menedżerów, techników, pracowników, nauczycieli;
• Procesy, metody i strukturę organizacyjną instytucji;
• Materiały, zajęcia, kursy i pedagogikę;
• Wyniki i wpływ na subiektywne odczucia seniorów dotyczące wykładów i
innych form aktywności w których uczestniczą.
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Instytucja oświatowa
• Kierownicy, pracownicy, nauczyciele, moderatorzy
• Pomieszczenia,
strategia
• Procesy, kontekst

Uczący się Seniorzy



Wzrost wiedzy,
umiejętności
i kompetencji.
Wpływ na QoL

Interwencja edukacyjna



Kursy, działania
Pedagogika, modele

Istniejące narzędzia
ewaluacyjne QoL
QEduSen narzędzia ewaluacyjne

Rysunek 4. Pakiet ma na celu ewaluację instytucji oświatowej i jej
procesu edukacyjnego, a nie samej jakości życia QoL
Ten zestaw narzędzi ewaluacyjnych nie jest przeznaczony do:
• Oceny jakości życia uczących się osób starszych
• Ewaluacji kompetencji starszych słuchaczy i ich umiejętności
• Ewaluacji instytucji oświatowej w kontekście wszelkich innych kryteriów
niż wpływ na jakość życia
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Interwencja edukacyjna

Instytucja oświatowa
• Menedżerowie,
pracownicy, nauczyciele, animatorzy
• Pomieszczenia,
strategie
• Procesy, kontekst,
organizacje

• Szkolenia, działania
• Pedagogika, modele

Wynik
Sprawozdanie z postępu prac,
monitoring, ewaluacja wewnętrzna

Seniorzy uczący
się
• Większa wiedza,
umiejętności i
kompetencje.
• Wpływ na jakość
życia

Rysunek 5.Interwencje i sprzężenie zwrotne, które może być obserwowane
w celu uzyskania dowodów ewaluacji.
Tylko procesy wewnętrzne w danej instytucji są oceniane, niemniej informacje
mogą być uzyskiwane z kilku źródeł, aby dowiedzieć się o skuteczności danej instytucji i jakości świadczonych przez nią usług. Jednym z tych źródeł może być
to, co dana instytucja robi, (Interwencja edukacyjna Rys. 2), a drugim, jak oddziałuje (Rys. 2). Pomimo, że seniorzy nie są grupą docelową tego zestawu narzędzi
ewaluacji, to ich opinia jest bardzo ważnym źródłem informacji dotyczącym oceny
instytucji.

2.3. Oceniający
Zestaw narzędzi, o którym mowa, może być użyty na dwa sposoby (Rys. 6):
a. jako lista dla samooceny: menedżerów, techników i nauczycieli, którzy chcą
wiedzieć, czy pracują w odpowiedni sposób, aby poprawić jakość życia
swoich uczniów lub, którzy są ciekawi i chcą dowiedzieć się, jakie opcje są
dla nich dostępne, w odniesieniu do wskaźników i rekomendacji.
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b. W ocenie zewnętrznej. W tym przypadku osoby spoza instytucji, z doświadczeniem w edukacji seniorów, powinny zastosować metodologię oceny, aby
uzyskać końcowy wynik i zaproponować sugestie.
W pierwszym przypadku (samoocena) nie ma ścisłej metodologii jak stosować
zestaw narzędzi ewaluacyjnych. Ponieważ zakładamy, że jesteś już zaznajomiony
ze swoją instytucją, można przejść bezpośrednio do wskaźników i skupić się na
uzasadnieniu wskaźników i zaleceniach.
W drugim przypadku kolejne kroki i procesy opisane w następnej części powinny
być przestrzegane i stosowane. Tylko w tym drugim przypadku możemy odnieść
się bezpośrednio do osoby wykonującej rolę oceniającego .
Oceniający musi mieć następujące kompetencje:
• posiadać podstawową znajomość pojęć QoL, potrzeb seniorów, metodologii
i zajęć edukacyjnych. Wszystkie te pojęcia zostały opisane w przewodniku;
• udokumentowane doświadczenie w kształceniu dorosłych;
• doświadczenie w procesach oceny: zbieraniu informacji z działań i wywiadów, dokumentowaniu, raportowaniu;
• być zaznajomionym ze wszystkimi wskaźnikami oferowanego zestawu narzędzi ewaluacyjnych, gromadzeniem dowodów, jakich one wymagają;
zrozumieć relacje między wymiarem i uzasadnieniem każdego wskaźnika.

10
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Ewaluacja wewnętrzna (a)

Narzędzia stosowane do:
• znalezienia relacji między wymiarem instytucjonalnym i jego wpływem na jakość życia
• zbierania pomysłów i rekomendacji w celu
ulepszania

Ewaluacja zewnętrzna (b)

Oceniający

Rekomendacje

Rysunek 6. Metodę ewaluacyjną można zastosować do oceny wewnętrznej (a)
i oceny zewnętrznej (b), gdzie wskaźniki są źródłem informacji. W obu
przypadkach, ma ona na celu realizację zaleceń w celu poprawy jakości usług
instytucji oswiatowych.

11
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2.4. Wskaźniki jakości
Istnieje 7 wymiarów edukacyjnych i 7 wymiarów jakości życia (QoL), którym
przypisano odpowiednie wskaźniki (Tabela 2).

Wymiary edukacyjne:
1. Instytucja: lokal (budynki fizyczne) i logika operacyjna (jak usługi są oferowane i organizowane).
2. Zarządzanie i organizacja, w tym:
a. ogólne cele instytucji (cele obiektywne i strategiczne), procesy wewnętrzne
instytucji, decyzje zarządzających i regulacje wewnętrzne.
b. sposób, w jaki prowadzone są działania w ramach instytucji, czy są one
regulowane lub przeprowadzane w oparciu o procedury i tradycje.
3. Modele edukacyjne: sposoby dostarczania treści edukacyjnych i formy działań
mające na celu ich dostarczanie. Obejmują one formalne, nieformalne i poza
formalne modele, lecz to nie wszystko: :
a. ukazują również sposób prowadzenia kształcenia przez instytucję (a nie
ofertę prowadzenia określonego kursu).
b. określają warunki projektu jak później program będzie realizowany (metodologia, kursy, treści, oceny)
4. Pedagogika: stosowanie technik i metod kształcenia podczas kursów i innych
form aktywności.
5. Kursy: wszelkiego rodzaju procesy nauczania, w których nauczyciel jest zaangażowany i posiada plan nauczania, nawet jeśli ten plan nie został wyraźnie
ustalony (treści, kompetencje do osiągnięcia, pedagogika, ramy czasowe, cele,
ocena), na przykład:
a. praktyczne formalne kursy, takie jak ICT i kursy językowe, w których uczniowie nabywają głównie umiejętności praktyczne;
b. bardziej formalne lub teoretyczne kursy, takie jak ekonomia, socjologia, filozofia, historia, sztuki, itp., na których uczniowie zdobywają konkretną
wiedzę i rozumienie w tych obszarach;
c. bardziej nieformalne kursy, takie jak gotowanie, rzemiosło, taniec, chór,
teatr itp. grupa (gdzie istnieje plan nauczania)
6. Działania: jakikolwiek proces kształcenia, w którym nauczyciel nie jest zaangażowany w sposób ciągły i nie ma planu nauczania, na przykład:
a. strona www, konferencja lub inny rodzaj aktywności w zakresie upowszechniania,
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b. badania lub działalność związana z projektem,
c. wycieczki organizowane przez uczniów, obiady, kolacje, inne imprezy,
d. extra-akademickie formy aktywności, takie jak chór lub grupa teatralna
(gdy są organizowane jako formy rekreacji).
7. Personel i trenerzy: obejmuje poziom operacyjny personelu- koordynatorów,
nauczycieli, wychowawców, animatorów, pracowników administracyjnych,
itp.:
a. kompetencje i umiejętności,
b. funkcje i zadania.

Wymiary jakości życia:
1. Zdrowie fizyczne:
a. poprawa zdrowia indywidualnego, redukcja bólu lub chorób (słuchacz
wymaga mniej leków lub wizyt u lekarza) oraz zwiększenie niezależności;
b. wzrost wiedzy na temat ogólnego procesu starzenia, chorób lub dobrych
nawyków, obniżania ryzyka, opóźniania efektu starzenia się i poprawy
samooceny.
2. Zdrowie psychiczne:
a. pozytywna postawa wobec procesu starzenia;
b. odpowiednie do wieku funkcjonowanie procesów poznawczych
c. czynniki ochronne dla zaburzeń psychicznych, takich jak depresja
3. Integracja:
a. poczucie zintegrowania w społeczeństwie, poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych;
b. lepsza znajomość środowiska, w którym żyjemy.
4. Współuczestniczenie. Wzrost uczestnictwa:
a. w instytucjach edukacyjnych;
b. w społeczności lokalnej, rodzinie, grupie przyjaciół;
c. ogólnie w społeczeństwie.
To wspierane uczestnictwo może przejawiać się w tworzeniu, dzieleniu czy
byciu aktywną częścią grupy.
5. Kontrola. Efekty związane ze wzrostem postrzeganej kontroli (wewnętrznej
i zewnętrznej, pierwotnej i wtórnej).
a. Poprawa umiejętności i kompetencji do dyskusji negocjacji i komunikacji,
a także akceptacji i adaptacji zmiany, inności .
b. Zdobycie umiejętności analizowania, większej wiedzy o sobie i środowisku, relacjach ze środowiskiem (związki z innymi ludźmi).
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6. Wzrost samooceny. Wzrost optymizmu, motywacji, energii, aktywności do
działania.
7. Samorealizacja. Przyjemnie i pożytecznie spędzanie czasu, poczucie komfortu,
czas dla siebie, owocny odpoczynek.
8. Transfer pośredni. Wskaźnik ten nie pasuje bezpośrednio do żadnego z wymienionych wcześniej wymiarów jakości życia, ale powoduje wzrost jakości
efektywności instytucji wywierających wpływ na jakość życia uczących się
seniorów , i może dlatego ma wpływ na wszystkie wymiary jakości życia .

Struktura wskaźnika
Każdy wskaźnik ma następującą strukturę:
• Numer identyfikacyjny: numer kolejny dla ułatwienia.
• Tytuł: pojedynczo opisane zadanie.
• Źródło: Proponowane źródła gromadzenia dowodów.
• Wymiar edukacyjny: jeden lub kilka z wyżej wymienionych wymiarów, nad
którymi instytucja posiada kontrolę i moc oddziaływania.
• Wymiar QoL. Jeden lub kilka z wyżej wymienionych wymiarów, które mogą mieć wpływ na jakość życia uczącego się seniora.
• Uzasadnienie: opis wskaźnika, dlaczego należy go rozważyć; jaki jest związek między edukacją i jakością życia; w jaki sposób wskaźnik, jakość życia
i wymiar instytucjonalny są powiązane; jak jakość życia jest zwiększana poprzez akcje edukacyjne.
• Dowód lub świadectwo: jak oceniający może sprawdzić, czy spełnione są
wymagania wskaźnika.
• Rekomendacje: Zalecenia oceniającego dla instytucji, nie spełniającej wymogów wskaźnikowych.
Wszystkie wskaźniki są przedstawione w tabeli (Rys. 7) i są dostępne w rozdziale 3.
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Rysunek 7. Indywidualny widok wskaźnika.

2.5.

Metodologia

Metoda ewaluacji obejmuje następujące etapy:

Gromadzenie informacji
Pierwsze spotkanie oceniającego będzie z osobą kierującą instytucją. Tylko dzięki
uprzejmości menedżera i za jego aprobatą będzie można zyskać wstępny ogląd
instytucji i zdobyć dostęp do dokumentacji i pozostałego personelu.
Każdy wskaźnik zawiera dane, które należy przeanalizować, ale przed wzięciem
poszczególnych wskaźników pod uwagę potrzebny jest ogólny przegląd instytucji.
Informacje powinny być gromadzone (Rys. 8) z następujących źródeł:
• wewnętrzne zasady i przepisy: dokumenty, ulotki, strony internetowe;
• lista oferowanych kursów i zajęć: plany nauczania, zdjęcia, nagrania;
• wzrokowa obserwacja pomieszczeń.
Osoba do kontaktu reprezentująca personel danej instytucji (technik, koordynator)
i reprezentant trenerów powinni towarzyszyć oceniającemu i pomagać w zbieraniu
informacji. Podczas tej fazy, oceniający może poprosić personel i trenera:
• nieformalne przepisy lub zwyczaje pracy, ogólne zasady organizacyjne;
15
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• wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości związanych z gromadzonymi informacjami;
Informacje ogólne

Pierwszy kontakt z menedżerem, pracownikami
obserwacja wzrokowa
Materiały, strona internetowa, ulotki
Wewnętrzne regulacje, plany, pedagogiczne
itd.

Oceniający

Rysunek 8. Podczas pierwszego kontaktu oceniający obserwuje i zbiera istotne
informacje.

Wywiady
Po zebraniu ogólnych informacji (kursy, zajęcia, ulotki, wewnętrzne przepisy,
zdjęcia, biuletyny, itp.), oceniający powinien dokładnie przeczytać wszystkie wymagania wskaźnika (Rys. 9), w celu przygotowania pytań do odbycia rozmowy z
każdą osobą lub grupą:
• menedżer
• personel, technicy, trenerzy
• słuchacze.
Niewykonalne byłoby spotkać się ze wszystkimi nauczycielami i słuchaczami.
Dlatego spotkania powinny być zorganizowane z losowo wybranymi trenerami
(około 10% trenerów, minimum 5osób) i słuchaczami (2% uczących się, co najmniej 10 osób). Wszyscy pracownicy i słuchacze powinni mieć przynajmniej rok
doświadczenia w danej instytucji. Dopiero po tym spotkaniu oceniający powinien
rozszerzyć fazę spotkań z konkretnymi pracownikami, własnymi według własnych
kryteriów.
Wszystkie te wywiady i wszelkie wnioski z obserwacji powinny być rejestrowane
w dzienniku (data, godzina, czas spędzony, dokumenty uzyskane, opis procesu,
zwyczaje i procedury, itp.). Taki dziennik jest dokumentem poufnym i pozostaje w
posiadaniu oceniającego.
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Wskaźnik

Zebrane informacje
Obserwacja wzrokowa
Materiały, strona internetowa, ulotki
Wewnętrzne regulacje, plany pedagogiczne
itd.

Scenariusz, pytania, wątpliwości, itp.
(przygotowywanie wywiadów)

Menedżer, personel, trenerzy,
starsi uczniowie

Oceniający
Rysunek 9. Na podstawie zebranych informacji, oraz informacji potrzebnych do
oceny każdego wskaźnika, oceniający dokładnie analizuje instytucję (wywiady,
odwiedzanie klas, rozmowy z konkretnymi instruktorami, itp.).

Ocenianie
Arkusz oceny powinien być wypełniony tak, (Załącznik I) by dostarczać wartości
dla każdego wskaźnika (Rys. 10). To nie jest badanie psychometryczne, więc skala
nie mierzy, czy oceniający zgadza się lub nie z danym wskaźnikiem. Używany tu
Model Oceny Ogólnej Wydajności bazuje na danych związanych z każdym ze
wskaźników. W tym modelu, każdy wskaźnik oceniany jest na podstawie spełnienia wyżej opisanych wymagań wskaźnikowych.
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Wskaźnik

Zebrane dowody
Wywiad z uczącymi się, pracownikami, trenerami, menadżerem.
Obserwacja wzrokowa.
Materiały, dokumenty, strona internetowa, ulotki.
Wewnętrzne regulacje, plany pedagogiczne itd.

Formularz oceny

Oceniający
Rys. 10. Procedura oceniania odbywa się na podstawie wymagań każdego
wskaźnika (charakterystyka, potrzeba korekty), i wskazuje punkty, które wymagają
poprawy w danej instytucji.
Każdy wskaźnik ma od 2 do 5 wymagań (to kryteria, które muszą być spełnione;
cechy wskaźnika). Oceniający powinien rozważyć, czy wymagania są odpowiednio
spełnione zgodnie z opisem wskaźnika (uzasadnienia). Zobacz schemat tego procesu na Rys. 10.
Ocena przyporządkowana do wskaźnika będzie większa lub mniejsza w zależności
od przewagi słabych lub mocnych punktów. W skali ocen są wyniki od 0 do 5,
gdzie 3 to próg wskazujący minimalny dopuszczalny poziom (Tabela 1). Ponieważ
nie jest to skala, ale wynik, dziesiętne jednostki między wartościami mogą być
używane. Tabela 1. Wynik i opis oceny wskaźników.
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Wynik

Opis wyniku

0 - Negatywnie

Nie zawiera nawet minimalnej ilości cech, umożliwiających ocenę wskaźnika.

1 - Bardzo słabo

Spełnia wymagania dotyczące wskaźnika, ale posiada
wiele istotnych słabości.

2 - Słabo

Spełnia wymagania wskaźnika, ale z pewnymi słabościami.

3 - Pozytywnie

Spełnia wymagania dotyczące wskaźnika w stopniu zadowalającym (próg).

4 - Dobrze

Spełnia wymagania dotyczące wskaźnika w stopniu więcej niż zadowalającym.

5- Bardzo dobrze

Spełnia wymagania dotyczące wskaźnika w stopniu wysokim.

Poziom progu odpowiada wynikowi 3. Wskaźnik otrzymuje 3 punkty (do zaakceptowania), gdy wszystkie podstawowe wymagania (wymagane cechy i dowody) są
spełnione zgodnie z oczekiwaniami oceniającego.
Wynik: 2 punkty należy przypisać gdy instytucja spełnia wymagania z pewnymi
niedociągnięciami, a mianowicie:
a. Brak pewnych cech. Niektóre z wymaganych cech wskaźnika są niezadowalające lub nie są spełnione.
b. Brak planu. Działalność lub proces edukacyjny nie został dobrze zaprojektowany lub wprowadzony poprawnie, i nie spełnia wszystkich wymagań
wskaźnika.
c. Niewielki wpływ. Tylko niewielki procent uczniów, lub personelu, czerpie
korzyści z działań edukacyjnych, które są podstawą wskaźnika.
Wynik: „1 punkt” należy stosować, gdy widoczna jest znacząca liczba wymienionych słabości. Patrz rysunek 11, ukazujący graficznie związek między tymi czynnikami a wynikiem.
Wynik: „0 punktów” należy stosować, gdy brak jest wystarczającej ilości informacji, by uznać, że spełniony jest choćby jeden z wymogów.
Wynik: 4 i 5 powinny być stosowane, gdy cechy wskaźnika są spełnione; wynik 5
stosuje się, gdy wszystkie aspekty jakościowe są spełnione. Aspekty jakościowe
wiążą się ze wszelkimi formami działalności podstawowej lub uzupełniającej,
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środkami i procesami, które umożliwiają większy wpływ na wymiar jakości życia,
na który dany wskaźnik oddziałuje.
Aspekty jakościowe dla danego wskaźnika (poświadczone) są to:
A. Ugruntowane cechy. Wymagania są spełniane w sposób długoterminowy, a
nie jako pojedyncze zdarzenia (trwają w czasie, lub są osiągalne przez
wszystkich uczniów), ponieważ środki mają na celu zapewnienie długoterminowej eksploatacji, wszystkie osoby uczące się w tej instytucji mają dostęp, lub jest to część dobrze zdefiniowanej strategii w danej instytucji.
B. Ciągłe doskonalenie. Procedura kontroli jakości zakłada wykrywanie słabych punktów i ich doskonalenie poprzez innowacje i badania, tak jak czynią to regularne procedury oceny, testy pilotażowe lub grupy badawcze.
C. Transfer pośredni. Na podstawie cech wskaźnika można wskazać też inne
działania związane z innymi wymiarami instytucjonalnymi (pozaakademickie przedmioty uzupełniające, zajęcia, warsztaty, itp.), które podnoszą kwalifikacje, umiejętności i wpływają na postawy uczących się seniorów.
D. Wymiana. Istnieją sprawdzone związki i synergie pomiędzy podmiotami
zewnętrznymi, które wpływają korzystnie na osoby starsze, na jakość i efektywność instytucji, lub na wizerunek społeczny i osób starszych (poprzez np.
działania upowszechniające, prezentacje). Tymi podmiotami zewnętrznymi
mogą być wydziały pewnych instytucji, powiązane w jakiś sposób ze sobą
instytucje (stowarzyszenia, sieci), lub inne podmioty społeczne. Istotny jest
też udział w projektach związanych z działalnością, która stanowi część
wskaźnika lub rozpowszechniania.
Nie tylko ilość czynników pozytywnych czy słabych punktów powinna być rozważana, aby zwiększyć lub zmniejszyć wynik, ale również zakres, w jakim są one
spełnione (Rys. 11).Należy pamiętać, że czynniki jakościowe (A, B, C, D) i słabe
strony (a, b, c) szczegółowo określone powyżej są jedynie sugerowanymi czynnikami mogącymi zmodyfikować wynik wskaźnika, ponieważ niektóre z nich nie
mają zastosowania w niektórych wskaźnikach. Ponadto, opis należy traktować jako
przykład czynników jakościowych i ich słabości. Oceniający może rozważyć więcej niż wymienione tu czynniki, jeśli uzna to za konieczne.
Ta ilościowa miara zapewni ostateczną ocenę jakości instytucji i jej wpływu na
jakość życia seniorów. Ponieważ istnieje 38 wskaźników i za każdy można uzyskać maksymalny wynik 5, to znaczy, że łącznie można zdobyć 190 punktów.
Próg 3 na 5 stanowi suma punktów 114. Arkusz oceny znajduje się na załączniku I
oraz na stronie internetowej http://www.edusenior.eu.
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Więcej niż jeden czynnik jakości
jest w dużej mierze spełniony

Więcej niż jeden czynnik jakości
jest spełniony

Wszystkie czynniki
jakości są spełnione

Jeden czynnik jakości jest
w dużej mierze spełniony

Czynniki jakościowe są
obecne
Spełnione są wymagania
wskaźnika na poziomie
"dopuszczalnym"
Znajdują się pewne niedociągnięcia, ale nie wpływają znacząco na wskaźnik
Niektóre wymagania, nie są
spełnione

Stwierdzono pewne uchybienia

Stwierdzono same uchybienia
Jest jeden słaby punkt, który poważnie wpływa na wskaźnik
Brak czynników spełniających
wymagania

Rysunek 11. Relacje między wynikiem oraz cechami jakościowymi i słabościami
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Zbieranie informacji (2. etap)
Po wypełnieniu arkusza oceny, może być konieczne zebranie dodatkowych informacji od instytucji, aby wyjaśnić wątpliwości lub inne aspekty kwestionariusza w
celu wypełnienia raportu ilościowego (Rys. 12).
Formularz oceniający

W przypadku
wątpliwości

Menedżer, personel,
trenerzy,seniorzy
Oceniający

Zbieranie, gromadzenie dodatkowych
informacji
Obserwacja wzrokowa
Materiały, strona internetowa, ulotki
Wewnętrzne regulacje, plany, pedagogiczne itd.

Rysunek 12. Jeżeli istnieją wątpliwości co do oceny niektórych wskaźników,okresla
się dodatkowe wymagania i proponuje zmiany w dokumentach, np. przeprowadza
się ponownie wywiad z konkretnymi pracownikami, etc.
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Raport
Każdy wskaźnik zawiera zalecenia, które są powiązane z treścią przewodnika.
Końcowy raport ma na celu poprawić ocenę uzyskaną w poprzedniej fazie, bazując
na konkretnych celach, grupie docelowej i społecznym kontekście instytucji, poprzez zapewnienie doradztwa i sugestie (Rys. 13).
Wzór raportu znajduje się w załączniku II, i na stronie internetowej
http://www.edusenior.eu.
Raport

Oceniający

Rysunek 13. Jakościowy raport powinien być wypełniony
w oparciu o wyniki oceny
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3. Wskaźniki
W ramach prac nad przygotowaniem narzędzi badawczych wyodrębniono 38
wskaźników, które następnie zostały pogrupowane według 7 wymiarów edukacyjnych. Każdy z nich może mieć związek z wymiarami QoL, na które składa
się 7 wymiarów jakości życia i jeden wymiar dodatkowy (pośredni). Każdy
wskaźnik ma identyfikator, co ułatwia odwoływanie się do niego w raporcie.
Wskaźniki przedstawione zostały w tabeli 2.:

Zarządzanie

Instytucja

1. Dostępność

Transfer pośredni

Samorealizacja

Rozwój osobisty

Kontrola

Współuczestnictwo

Integracja społeczna

Zdrowie psychiczne

Tytuł

Zdrowie fizyczne

Wymiar edukacyjny

Tabela 2. Powiązania wskaźników wyodrębnionych w ramach wymiaru:
Edukacyjnego z wymiarami QoL.
Wymiar QoL



2. Miejsca spotkań
3. Przestrzeń uczestnictwa
4. Samoocena instytucji

  

5. Promocja aktywności społecznej
6. Ocena wymagań seniora
7. Udział uczących się w zarządzaniu
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Kursy

Pedagogika

Modele
26

8. Prowadzący uczenie się
9. Akredytacja osób uczących się
10. Nieformalne kształtowanie postaw
społecznych
11. Formalnie prowadzący uczenie się
12. Formalne grupy uczących się
13. Wszechstronna działalność edukacyjna
14. Międzypokoleniowe uczenie się
15. Pedagogika konstruktywna
16. Uczenie się w działaniu ?
17. Pedagogika partycypująca
18. Uczenie się jak się uczyć
19. Kompetencje do zmiany życia
20. Cyfrowa adaptacja
21. Dobrostan fizyczny
22. Języki
23. Uczenie się oparte na rozwiązywaniu
problemów
24. Dobrostan psychiczny
25. Wycieczki kulturowe
26. Kształcenie nieformalne poza murami
instytucji
27. Zwiększanie umiejętności poznawczych

Transfer pośredni

Samorealizacja

Rozwój osobisty

Kontrola

Współuczestnictwo

Integracja społeczna

Zdrowie psychiczne

Tytuł

Zdrowie fizyczne

Wymiar edukacyjny

Wymiar QoL
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Trenerzy/Personel

Działania

28. Spotkania towarzyskie
29. Występy artystyczne
30. Wolontariat jako wkład społeczny
31. Inkluzja cyfrowa
32. Wymiana doświadczeń
33. Kreatywność artystyczna
34. Szkolenie gerontologiczne
35. Świadomość międzykulturowa, różnorodność i wielokulturowość
36. Umiejętności komunikacyjne trenerów
37. Wypalenie zawodowe i zarządzanie
stresem
38. Motywacja i optymizm

Transfer pośredni

Samorealizacja

Rozwój osobisty

Kontrola

Współuczestnictwo

Integracja społeczna

Zdrowie

Tytuł

Zdrowie fizyczne

Wymiar edukacyjny

QoL wymiar





 


 

UWAGA: Tabela nie jest niezbędna dla przeprowadzenia oceny. Została
umieszczona po to, aby pokazać związek między wskaźnikami i wymiarami.
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Tytuł

1. Dostępność

Źródła






Wymiar edukacyjny

Wewnętrzne przepisy w instytucji, kierownictwo
Materiały na temat instytucji (strona internetowa, ulotki)
Inspekcja sal lekcyjnych lub innych przestrzeni uczenia się
Uczący się seniorzy

 Pomieszczenia

QoL wymiar

 Współuczestnictwo
 Samorealizacja

Uzasadnienie

 Dostępność jest kluczową kwestią w procesie organizowania edukacji dla seniorów i warunkiem sukcesu.
 Seniorzy powinni czuć się komfortowo w przestrzeni
w której się uczą. Środowisko uczenia się jest miejscem
partycypacji społecznej oraz czynnikiem motywacyjnym
mającym związek z odczuwaniem przyjemności uczenia
się
 Pomieszczenia, meble i wyposażenie powinno być dostosowane najbardziej jak to możliwe do potrzeb seniorów,
użytkowników
niepełnosprawnych
lub
osób
o szczególnych potrzebach związanych ze specyfiką ich
procesu starzenia się. Problemy powszechnie nie brane pod
uwagę, lub postrzegane jako "drobne", takie jak udogodnienia dla osób niepełnosprawnych lub osób o zmniejszonej mobilności, z zaburzeniami wzroku lub słuchu, należy
również uwzględnić.

Wymagania

1. Należy zapewnić odpowiednie wykorzystanie przestrzeni,
wysokość urządzeń, szerokość korytarzy, oświetlenie,
ogrzewanie, wentylacja, użycie koloru.
2. Instytucja ma opracowany plan, w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby osób starszych (z zaburzeniami słuchu,
widzenia, daltonizmem); który to plan powinien być
wprowadzany za każdym razem, gdy uczący się seniorzy
tego potrzebują, z wykorzystaniem zasobów ludzkich jak i
rzeczowych.
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Zalecenia

 Przekazywanie i aktualizowanie informacji w formie pisemnej, uwzględniając odpowiednie przepisy (na stronie
internetowej, ulotki, plakaty, itp.).
 Przygotowanie wszystkich odpowiednich instrukcji
i szkoleń na temat korzystania z urządzenia dostępnych dla
pracowników i użytkowników.
 Upewnienie się, że odpowiednie urządzenia i sprzęt są na
miejscu i są dostępne dla seniorów ze specjalnymi potrzebami, w tym - dla użytkowników niepełnosprawnych.
 Korzystanie z porad profesjonalistów, jak radzić sobie ze
specyficznymi potrzebami starszych uczniów.
 Zapewnienie "poziomu dostępności" (np. dostęp dla wózków inwalidzkich) dla użytkowników o szczególnych potrzebach / użytkowników niepełnosprawnych.
 Rozważenie zaoferowania użytkownikom usług na odległość (przez telefon, poczta, Internet).

Tytuł

2. Miejsca spotkań

Źródło

 Kontrola wizualna
 Kadra zarządzająca
 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Pomieszczenia

QoL wymiar

 Rozwój osobisty
 Integracja społeczna
 Zdrowie psychiczne

Uzasadnienie

 Kursy, w których biorą udział seniorzy mają na celu nie
tylko rozwijanie ich zdolności poznawczych, ale także integrację w społeczeństwie. Dlatego też ważne jest, aby
oprócz pomieszczeń takich jak sale lekcyjne, seniorzy
mogli korzystać z innych miejsc, przestrzeni, umożliwiających spędzanie czasu z innymi (na wspólnych rozmowach, relaksie i czytaniu książek).
 Miejsca te mogą być wykorzystane, aby wypełnić czas
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pomiędzy zajęciami, do celów edukacyjnych: uczenia się
przez spotkania seniorów z kolegami, komunikację z innymi i ćwiczenie umiejętności społecznych, uczenia się
przed / po zajęciach w klasie.
 Wyodrębnione miejsca spotkań mają stanowić bezpieczną
przestrzeń dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni do poznawania nowych ludzi. Jeśli takie osoby nie będą się
czuć niezręcznie lub nie będą odczuwać zagrożenia, będą
nawiązywały w takich miejscach kontakty społeczne z
innymi osobami uczestniczącymi w edukacji.

Wymagania

1. Zapewnienie miejsca, w którym uczący się seniorzy mogliby wspólnie korzystać przed lub po zajęciach na uczelni.
2. W udostępnionym miejscu powinny być dostępne kawa
lub inne napoje, czasopisma i książki.

Zalecenia

 Zadbać o wspólną przestrzeń umieszczając proste meble,
w której seniorzy mogą spędzić czas siedząc i rozmawiając lub czytając, udostępnić napoje dla osób korzystających z tej przestrzeni
 Zapewnienie małej biblioteki, gdzie mogą wybrać książki
i czasopisma do czytania, lub wymieniać książki.
 Na tablicy ogłoszeń, w przestrzeni dla oficjalnych ogłoszeń instytucji, zarezerwować miejsce na wiadomości
nieformalne dla uczących się; jeśli to możliwe, zorganizować komputery i swobodny do nich dostęp.

Tytuł

3. Przestrzenie uczestnictwa

Źródła

 Przestrzenie fizyczne i wirtualne
 Kadra zarządzająca
 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny
QoL wymiar
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 Pomieszczenia
 Współuczestnictwo
 Rozwój osobisty
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Uzasadnienie

 Instytucja edukacyjna musi być postrzegana przez
seniorów jako coś więcej niż miejsce do uczenia się: powinni oni postrzegać instytucję jako przestrzeń, gdzie
mogą wyrazić siebie, być kreatywnym i aktywnym członkiem społeczności osób uczących się.
 Instytucja musi zapewnić środki, narzędzia i metody do
tworzenia okazji do aktywnego uczestnictwa w realizacji
zadań edukacyjnych i aktywnego uczestnictwa w społeczności osób uczących się.
 Przestrzenie uczestnictwa powinny zachęcać seniorów do
różnorodnych form aktywności, jak np. do pisanie artykułów do gazety, pisanie opowiadań i opisywanie doświadczeń na forum internetowym, robienie zdjęć i przygotowanie wystawy, itp.
 Instytucja powinna ustalić sposób prezentowania
i rozpowszechniania oryginalnych prac seniorów. Wpływa to na samoocenę, zwiększenie motywacji twórców, a
także innych osób uczących się w ramach instytucji.

Wymagania

1. Udostępnienie platformy komunikacji (wirtualnej lub
rzeczywistej), w której uczący się mogą uczestniczyć
i wypowiadać się (np. czasopisma, radio, forum społeczne
w sieci, na stronie internetowej organizacji).
2. Prace wykonywane przez uczących się seniorów są rozpowszechniane (np. organizowanie wystaw)
3. Zapewnienie uczącym się seniorom środków umożliwiających aktywność w grupie (np. sale konferencyjne, tablice ogłoszeń, mail-listy, itp.).

Zalecenia

 Stworzenie małego czasopisma lub platformy internetowej, gdzie uczący się mogą komunikować się z innymi
Udostępnienie tej publikacji szerszej społeczności.
 Zachęcanie seniorów do udziału i organizowania działań,
poprzez dostarczanie im narzędzi i środków. Przykładowo, przydatna może być tablica ogłoszeń. Może ona zastąpić forum internetowe lub wirtualne sieci społeczne,
może zachęcić uczniów do nawiązywania kontaktów społecznych
i organizowania wspólnych przedsięwzięć
 Jeśli aktywność seniorów w ramach instytucji ma charak-
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ter twórczy (poezja, kompozycje, fotografia, rękodzieła,
itp.), to należy umożliwić uczącym się zaprezentowanie
wyników swojej pracy.
 Podejmowanie inicjatyw, które pomogą stworzyć poczucie przynależności do danej instytucji edukacyjnej. Mogą
to być konkursy fotograficzne, konkurs na projekt logo na
koszulkach lub logo dla strony internetowej, itp.

Tytuł

4. Samoocena instytucji

Źródła

 Wewnętrzne regulacje, raporty z oceny już przeprowadzonej
 Kadra zarządzająca
 Trenerzy
 Uczący się seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Zarządzanie

QoL wymiar

 Transfer pośredni

Uzasadnienie

 Oprócz ocen zewnętrznych, prowadzonych przez podmioty
zewnętrzne, istnieje potrzeba przeprowadzania przez instytucję ewaluacji wewnętrznej dotyczącej programów edukacyjnych i kursów dla seniorów, aby upewnić się, że usługi,
kursy i zajęcia spełniają standardy i zaspokajają potrzeby
edukacyjne uczących się. Wewnętrzna samoocena jest najbardziej skutecznym sposobem na zebranie informacji
zwrotnych i wprowadzenie zmian prowadzących do poprawy jakości pracy instytucji.
 Jednym z elementów ewaluacji powinno być wskazanie
przez uczących się ich poziomu zadowolenia z treści zajęć,
pracy i zaangażowania trenerów, lub podejmowanych przez
instytucję działań.
 W trakcie przeprowadzania ewaluacji uczący się mogą być
także poproszeni o sugestie lub propozycje dotyczące nowych działań podejmowanych przez instytucję. Jest to dobry sposób na uzyskanie informacji zwrotnej na temat potrzeb seniorów.
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Wymagania

1. Instytucja powinna ustalić procedury wewnętrznej oceny
kursów, zajęć i oceny osób prowadzących zajęcia. Ocena
powinna być przeprowadzana corocznie, w oparciu
o postawione cele instytucji.
2. Trenerzy, specjaliści, jak i uczący się, biorą udział
w procesie ewaluacji. Wyniki wewnętrznej oceny są wykorzystywane
do
identyfikacji
dobrych
praktyk
w obszarach, w których potrzebne są działania naprawcze.

Zalecenia

 Ocena powinna być przeprowadzana okresowo (np. na początku i na końcu roku akademickiego).
 Ocena dokonana przez uczących się seniorów powinna stanowić nieodłączną część procesu ewaluacji. Seniorzy powinni oceniać:
 stopień swojego zadowolenia z działań podejmowanych
przez instytucję,
 stopień w jakim spełniane są postulowane przez instytucję cele edukacyjne
 stopień, w jakim usługi, programy, kursy i działania odzwierciedlają potrzeby starszych słuchaczy.
 Należy upewnić się, że personel bierze udział we wszystkich etapach oceny: od projektu, przez realizację, do przetwarzania wyników oraz decyzji dotyczących działań naprawczych.
 Decyzje o działaniach naprawczych powinny być podejmowane na podstawie rzeczywistych wyników ewaluacji,
a nie w odpowiedzi na jakiekolwiek subiektywne odczucia.
Zbadać wpływ zmian na uczniów.
 Należy wskazać i wprowadzić dobre praktyki.
 Należy wdrożyć system ciągłej ewaluacji polegający na
porównywaniu w czasie jakości działań edukacyjnych instytucji .
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Tytuł

5. Promocja aktywności społecznej

Źródła

 Personel
 Uczący się seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Zarządzanie
 Zajęcia

QoL wymiar

 Rozwój osobisty
 Samorealizacja

Uzasadnienie

 Oprócz inicjowania działań edukacyjnych, instytucja może
skutecznie zachęcić uczniów do pracy w grupie
i organizowania działań przez nich samych.
 Promocja aktywności społecznej może odbywać się na
terenie instytucji (np. urodziny, działalność związane
z pomocą innym osobom uczącym się), ale może mieć też
miejsce na zewnątrz (kolacje, wyjazdy, imprezy, takie jak
opera, teatr, itp.).
 Wspieranie przez instytucję aktywności społecznej ułatwia
organizację podejmowanych przez seniorów działań
i włączanie do wspólnych działań innych osób uczących
się. Osobom, które mają trudności związane z nawiązywaniem kontaktów społecznych ułatwia udział w różnego rodzaju imprezach lub udział w czynnościach, których sami
by nie podjęli, zwiększa ich szanse na dzielenie czasu wolnego z innymi studentami i nawiązanie nowych kontaktów.

Wymagania

1. Instytucja promuje działalność społeczną na zewnątrz poprzez dostarczanie środków sprzyjających uspołecznieniu
(np. sale spotkań) i komunikacji (np. biuletyny), z których
uczący się seniorzy mogą korzystać
2. Wspólne zajęcia są organizowane przez uczniów,
a pracownicy instytucji odgrywają wówczas drugorzędną
rolę. Pracownicy nie są bezpośrednio zaangażowani, ale
ułatwiają organizację i udzielają porad lub pomocy w razie
potrzeby.
3. Informacja dotycząca podejmowanych przez seniorów
działań (np. teatr, opera, kino, podróże, turystyka, wycieczki i spacery, siłownie).powinna być dostępna (ulotki,
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biuletyny, itp.) dla wszystkich osób uczących się

Zalecenia

 Seniorzy mogą organizować aktywność na własną rękę,
ale działania zewnętrzne (obiad, wycieczki, wyjazdy, itp.)
powinny być obsługiwane przez instytucję.
 Jeśli aktywność jest wspierana przez placówki edukacyjne,
starsi uczniowie, którzy są mniej zintegrowani lub nieśmiali, mogą czuć się bardziej komfortowo; instytucja powinna, po pierwsze, zachęcać do aktywności, a po drugie,
zapewnić pewne zasoby organizacyjne, takie jak sale lekcyjne, tablice informacyjne do celów organizacyjnych.
 Należy udostępnić tablicę ogłoszeń oraz stół na ulotki
i broszury czy też na informacje o nowościach kulturalnych w okolicy.

Tytuł

6. Ocena wymagań seniora

Źródła

 Raporty z poprzednich i planowanych ewaluacji
 Kadra zarządzająca, personel
 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Zarządzanie

QoL wymiar

 Transfer pośredni

Uzasadnienie

 Przed rozpoczęciem projektowania edukacyjnego, mającego na celu zwiększenie jakości życia uczących się osób
starszych, warto wiedzieć, jakie są ich specyficzne potrzeby i wymagania.
 Samo określenie preferencji edukacyjnych seniorów
(sprawdzenie, które przedmioty interesują ich najbardziej)
nie wystarczy. Konieczne jest, aby dowiedzieć się,
w którym aspekcie jakość ich życia jest przyjmuje niskie
wartości.
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Wymagania

1. Należy zadbać o to aby instytucja posiadała ustalone metody, dzięki którym można poznać wymagania nowych
słuchaczy i czynniki ryzyka mogące przyczynić się do obniżenia ich jakości życia.
2. Należy zadbać o monitorowanie rozwoju osób uczących
się. Proces ten może mieć charakter formalny (zapisy lub
formalne wywiady) lub nieformalny (gdzie nauczyciele
monitorują postępy osób uczących się).

Zalecenia

 Wprowadzenie krótkich ankiet na temat postrzegania jakości życia oraz potrzeb seniorów; dystrybucja wyników ankiet wśród wszystkich trenerów i pracowników instytucji
edukacyjnej.
 W badaniach ankietowych prowadzonych w instytucji
mogą być stosowane kwestionariusze Światowej Organizacji Zdrowia, kwestionariusz Cummings lub kwestionariusz stosowany na etapie analizy w projekcie QEduSen,
dostępny w http://www.edusenior.eu
 Koordynator lub nauczyciel powinien również nawiązać
kontakt z uczniami (przed lub po zajęciach), aby uzyskać
gruntowną wiedzę na temat ich zainteresowań, motywacji,
problemów itd.
 Głównym celem uczących się seniorów nie jest zdobycie
dużej ilości wiedzy i umiejętności prowadzących do formalnych kwalifikacji. Ich doświadczenie życiowe, obecny
kontekst ich życia i oczekiwania co do przyszłości mogą
mieć duże znaczenie dla ich postrzegania jakości życia. Jeżeli chcemy oddziaływać na grupę osób uczących się,
działalność edukacyjna musi być odpowiednio zaprojektowana. Jeśli oddziaływanie ma mieć charakter indywidualny, wystarczające mogą być wsparcie lub krótki kontakt
z koordynatorem lub opiekunem, aby mieć istotny wpływ
na uczących się seniorów .
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Tytuł

7. Udział uczących się seniorów w zarządzaniu

Źródła

 Wewnętrzne regulacje,
 Kadra zarządzająca
 Uczący się seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Zarządzanie

QoL wymiar

 Współuczestnictwo
 Kontrola

Uzasadnienie

 Uczący się seniorzy powinni mieć poczucie, że nie są biernymi widzami, korzystającymi z wykształcenia innych, ale
że są głównymi aktorami uczestniczącymi w procesie
uczenia się. Powinni uczyć się czynnego uczestnictwa
i dostarczania informacji zwrotnych.
 W porównaniu do innych rodzajów edukacji, które często
koncentrują się na rozwijaniu umiejętności zawodowych,
edukacja seniorów jest głównie motywowana osobistymi
powodami uczących się. Uczący się seniorzy powinni mieć
poczucie, że instytucja należy również do nich, służyć temu może ich udział w procesie podejmowania decyzji.
 Uczestnictwo seniorów w procesie podejmowania decyzji
polega na uwzględnianiu pochodzących od nich informacji
zwrotnych, po to aby podjąć działania naprawcze związane
z funkcjonowaniem instytucji edukacyjnej, dzięki czemu
będzie ona lepiej realizować postawione cele.

Wymagania

1. W grupie uczących się seniorów są tacy, którzy pełnią rolę
przedstawicieli. Ich funkcje polegają na nawiązaniu współpracy z kierownictwem instytucji i wypowiadaniu się
w imieniu wszystkich uczniów.
2. Istnieje formalna procedura, zgodnie z którą przedstawiciele seniorów mogą spotkać się z kierownictwem instytucji lub przekazywać informacje zwrotne.
3. Sugestie, uwagi i zapytania ze strony przedstawicieli seniorów powinny być zawsze przeanalizowane. Sygnalizowane przez nich problemy powinny być rozwiązywane
(w przypadku kiedy nie są rozwiązywane – należy podać
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uzasadnienie, dlaczego tak jest)

Zalecenia

 Seniorzy mogą zgłaszać swoje uwagi, sugestie i propozycje
ulepszeń zajęć edukacyjnych, w których uczestniczą. Dzięki temu bowiem, biorą oni udział w realizacji misji tej instytucji i mają poczucie, że do niej należą.
 Należy określić sposób (sposoby), w jaki uczący się seniorzy uczestniczą w działaniach instytucji, również
w działaniach dotyczących seniorów na zewnątrz instytucji. Instytucja powinna popierać tego rodzaju działania, ale
również seniorzy powinni uczyć się akceptować decyzje
koordynatora.

Tytuł

8. Prowadzący uczenie się

Źródła

 Kadra zarządzająca

Wymiar
edukacyjny

 Modele

QoL wymiar

 Transfer pośredni


Uzasadnienie
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Projektowanie kursu oraz zajęć musi uwzględniać ogólne
potrzeby seniorów i powinno być dostosowane do wymagań QoL.
 Cele szczegółowe realizowane w ramach kursów i zajęć
muszą być dopasowane do celów ogólnych instytucji
i długoterminowych strategii instytucji.
 Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych przedmiotów kształcenia muszą być dostępne dla wszystkich uczących się. Należy przekazać im nie tylko tytuł, temat, ale
również uzasadnienie treści. Uczący się muszą zrozumieć,
dlaczego konkretne tematy są zawarte w programie kursu.
W ten sposób przedmiot kształcenia jest przedstawiany jako atrakcyjny, a także jest postrzegany przez seniorów jako
przydatny (dla uzyskania określonej kompetencji lub zaspokojenia określonej potrzeby).
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Wymagania

1. Wszystkie przedmioty są wyszczególnione i dostępne dla
wszystkich uczących się seniorów z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i odpowiednią informacją (opis realizowanego przedmiotu, czas realizacji, osoba prowadząca),
tak by umożliwić uczącym się podejmowanie świadomych
wyborów.
2. Wszystkie przedmioty mają plan nauczania, który opisuje
co najmniej cele, treści i terminy. Osoby prowadzące zajęcia udzielają wystarczających informacji o tym, jak plan
jest opracowywany (formy, metody środki stosowane w
nauczaniu, ewaluacja, materiały).
3. Zestaw przedmiotów oferowanych w każdym roku jest
dobierany w oparciu o opinie wyrażone przez radę ekspertów z dziedziny gerontologii lub przez innych wyspecjalizowanych członków zespołu. Wszystkie przedmioty są zaprojektowane według strategicznego planu (na podstawie
instytucjonalnych celów i dopasowania do wymiarów
QoL).

Zalecenia

 O tym jakie kursy i przedmioty są oferowane w ramach
instytucji powinno decydować interdyscyplinarne grono
ekspertów. Decyzja ta musi uwzględniać zadania instytucji, potrzeby seniorów, prawa obywatelskie, wymagania
prawne, itp., należy również określić, w jakich warunkach
zajęcia będą realizowane (w niektórych przypadkach trzeba
zapewnić udział innych pracowników - technicznych lub
trenerów)
 Informacje na temat oferowanych kursów i przedmiotów
powinny zawierać wystarczająco dużo szczegółów aby
osoby uczące się mogły świadomie zdecydować, na które
z nich się zapisać. Jeśli zajęcia są obowiązkowe, należy
podać powody uzasadniające, dlaczego powinny się znaleźć w programie.
 Uczący się seniorzy zazwyczaj zapisują się na zajęcia,
biorąc pod uwagę, czy przedmiot jest dla nich interesujący.
Jednakże określenie kompetencji i umiejętności, jakie mogą oni uzyskać na danym kursie, pomoże ich zachęcić do
wybierania nie tylko tych tematów, które lubią, ale także
tych, które pomogą im rozwinąć umiejętności pomocne
w ich życiu.
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Tytuł

9. Akredytacja osób uczących się

Źródła

 Kadra zarządzająca

Wymiar
edukacyjny

 Modele

QoL wymiar

 Rozwój osobisty

Uzasadnienie

 Edukacja seniorów nie ma charakteru formalnego, nie jest
ściśle regulowana przez rząd. Wskazane jest jednak, aby
dla osób uczących się przygotowano certyfikaty lub dyplomy wręczane im po ukończeniu ich studiów.
 Seniorzy mogą postrzegać dyplom (świadectwa lub dokument potwierdzający ich osiągnięcia) jako cel, mogą dążyć
do uzyskania go. To z kolei może ich motywować do podejmowania większej liczby zajęć edukacyjnych
i uzyskiwania kolejnych kompetencji. Subiektywnie, dokument potwierdzający uczestnictwo w zajęciach jest nagrodą za wysiłek związany z uczeniem się i powodem do
uznania ze strony kolegów, przyjaciół i rodziny.
 Dostarczenie certyfikatu lub dyplomu jest sposobem podniesienia poziomu formalności edukacji, kursy nie są traktowane tylko jako rekreacja lub po prostu przyjemny sposób przekazywania czasu.
 Formalizacja edukacji oznacza, że zajęcia muszą być
w odpowiedni sposób prowadzone i zaprojektowane. Formalizacja oznacza również, że odpowiednio opracowany
musi być sposób samej oceny i musi istnieć opracowany
sposób ewaluacji procesu kształcenia. Uczniowie muszą
wykonać pewien wysiłek, aby zaliczyć przedmiot.

Wymagania

1. Nie każda metoda oceny jest odpowiednia dla starszych
uczniów. Ocena nie powinna być zbyt restrykcyjna, ponieważ mogłoby to niepotrzebnie przynieść negatywne skutki,
takie jak lęk, stres osób uczących się.
2. Uczący się seniorzy otrzymują potwierdzenie zdobytych
kompetencji w postaci świadectw lub dyplomów.
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Zalecenia

 Należy zadbać o to, aby w ramach organizowanych zajęć
był jakiś rodzaj oceny oraz o to, aby dyplomy otrzymywali
tylko uczniowie, którzy spełniają wymagania stawiane
w ramach zajęć. Ocena nie może być zbyt surowa i trudna;
może być dokonana na podstawie obecności, lub prac wykonywanych na zajęciach, czy na podstawie prostego egzaminu. Ocenę należy przeprowadzić w taki sposób, aby
nie była źródłem stresu i niepokoju osoby uczącej się.
 Wprowadzenie oceny skutkuje tym, że uczestnik zajęć
rozumie, iż zaliczenie zajęć wymaga od niego wysiłku, że
uczenie się wymaga aktywności ucznia i że sam jest odpowiedzialny za proces swojego uczenia się
 Uzyskanie świadectwa lub dyplomu wiąże się z możliwością zaprezentowania tego faktu jako osiągnięcie samemu
sobie i swoim kolegom z klasy, przyjaciołom i rodzinie.
Staje się dowodem uznania wysiłku osób zaangażowanych
w proces kształcenia.
 Uzyskanie dyplomu lub świadectwa zwiększa poczucie
własnej wartości osoby uczącej się, wpływa na pozytywne
postrzeganie ucznia w oczach jego krewnych i przyjaciół,
a także w jego własnych oczach. Znaczenie uzyskanej oceny zwiększa się w przypadku, gdy organizowana jest ceremonia wręczenia nagród lub prezentacja dyplomów.

Tytuł

10. Nieformalne kształtowanie postaw społecznych

Źródła

 Trenerzy
 Uczący się seniorzy

Wymiar
edukacyjny

QoL wymiar

 Modele






Integracja społeczna
Kontrola
Rozwój osobisty
Samorealizacja
Zdrowie psychiczne
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Uzasadnienie

 Pojęcie edukacji często kojarzy się z obecnością na zajęciach, słuchaniem trenerów, odrabianiem zadań domowych
i egzaminami końcowymi. Sytuacja edukacyjna może mieć
charakter formalny, ale może także zawierać elementy nieformalne. Edukacja nieformalna może mieć miejsce na
przykład w podczas relacji trenera z osobą uczącą się
 Umiejętności i postawy, które mogą być kształtowane
w ramach edukacji nieformalnej, to na przykład empatia,
asertywność, umiejętność komunikowania się, negocjowania i osiągania porozumienia.
 Umiejętności społeczne mogą być nabywane nieformalnie,
na każdych zajęciach, niezależnie od realizowanego
przedmiotu kształcenia
 Umiejętności społeczne są niezbędne do osiągnięcia
wsparcia innych ludzi, ich przyjaźni, do współpracy
z innymi, uzyskania od nich pomocy, itp. Umiejętności
społeczne są niezbędne do współdziałania z innymi ludźmi;
tymi których już znamy (rodzina, przyjaciele), z nowo poznanymi (nowi przyjaciele i koledzy) lub osobami obcymi.

Wymagania

1. Trenerzy i pracownicy powinni być świadomi możliwości
jakie daje nieformalne uczenie się w procesie kształtowania
umiejętności społecznych.
2. Trenerzy powinni wykorzystywać nieformalne uczenie się
poprzez odpowiednie projektowanie zajęć edukacyjnych,
zachęcanie osób uczących się do interakcji, organizowanie
zajęć grupach, debat, dyskusji itp.
3. Uczący się seniorzy powinni być świadomi, że obecność
na zajęciach to nie tylko słuchanie, ale także aktywny
w nich udział.

Zalecenia

 Kształcenie nieformalne ma ogromne potencjalne możliwości, ale trudno jest kontrolować jego efekty w sposób
zaplanowany. Dotyczy ono wszystkich podmiotów zaangażowanych w działalność instytucji i działań przewidzianych przez instytucję:
 Zarządzanie: które opiera się na określonym modelu
kształcenia.
 Instytucja: której cele obejmują zwiększenie uspołecznienia uczniów w danej instytucji.
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 Trenerzy: mający świadomość możliwości jakie daje
edukacja nieformalna i posiadający umiejętności niezbędne
do jej wykorzystania.
 Facylitatorzy, tutorzy: tworzący odpowiednie warunki
do dyskusji i debaty, organizujący działania grupy osób
uczących się, przygotowujący takie zadania, jak: zajęcia
dodatkowe, działania indywidualne, itp.,
 W rozdziale 4 (Modele edukacji) przewodnika Edusenior
przedstawiono podstawy teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje dotyczące nieformalnego uczenia się.

Tytuł

11. Formalnie prowadzący uczenie się

Źródła

 Kadra zarządzjąca
 Wewnętrzne regulacje

Wymiar
eduukacyjny

 Modele

QoL wymiar

 Transfer pośredni

Uzasadnienie

 Ważne jest, aby osoby uczące się zapisywały się na zajęcia,
które najbardziej je interesują lub w których chętnie będą
uczestniczyć. Jednak w programie kształcenia powinny być
ujęte także przedmioty, które mimo że nie cieszą się powodzeniem, są istotne z punktu widzenia uzyskania przez seniorów potrzebnych kompetencji.
 Umiejętności i kompetencje rozwijane przez seniorów
w ramach kształcenia w instytucji zależą od celów instytucji, ale są one również związane z potrzebami seniorów i są
opracowane w oparciu o kryteria QoL. W ramach zajęć seniorzy poszerzają wiedzę o sobie (np. o procesie starzenia)
i społeczeństwie; zajęcia głównie mają na celu podniesienie ich poziomu jakości życia: rozwój indywidualny, bycie
zdrowszym, szczęśliwszym, uczestniczącym w życiu społecznym.
 W instytucjach, w których zajęcia nie są obowiązkowe,
osoby uczące się powinny otrzymywać wskazówki, w jaki
sposób rozwijać potrzebne kompetencje
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 W przypadku, gdy tego typu zajęcia nie są ujęte w struktury formalne, niektóre osoby uczące się mogą nie uzyskać
podstawowej wiedzy i umiejętności, ponieważ nie będą
chciały uczestniczyć w zajęciach postrzegając je jako mało
interesujące

Wymagania

1. Należy przygotować program zajęć w ramach kształcenia
w instytucji, w którym ujęte będą listy zajęć obowiązkowych lub należy przygotować procedurę jak promować
wśród osób uczących się zajęcia rozwijające potrzebne im
kompetencje
2. Lista obowiązkowych kursów i zajęć powinna być uzasadniona i oparta na celach instytucji i kryteriach QoL.

Zalecenia

 Niektóre kompetencje i umiejętności mogą być wspólne
dla wszystkich uczniów. To, jakie przedmioty są obowiązkowe i zalecane dla osób uczących się, zależy od ogólnych
celów instytucji, ale mimo to jest dobre dla uczniów, gdy
mają swobodny wybór przedmiotów, które najbardziej
chcą studiować lub z których najbardziej się interesują;
uczącym się powinna być oferowana pomoc w dokonywaniu tego wyboru.
 W instytucji powinien być stworzony plan przedmiotów
obowiązkowych lub uruchomiona usługa doradztwa
 Rozdział 4 przewodnika Edusenior opisuje dobre praktyki
w tym zakresie (przykład obowiązkowych przedmiotów
w ramach struktury trzyletniego kursu akademickiego).

Tytuł

12. Formalne grupy uczących się

Źródła

 Kadra zarządzająca
 Wewnętrzne regulacje
 Seniorzy

Wymiar
eduukacyjny
QoL wymiar
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 Modele
 Zdrowie psychiczne
 Integracja społeczna
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Rozwój osobisty
Zdrowie fizyczne

Uzasadnienie

 Uczniowie uczęszczający na zajęcia muszą mieć poczucie,
że są częścią grupy i społeczności osób uczących się.
Są zapisani na zajęcia, ale również są członkami instytucji.
Dzięki takiemu poczuciu wspólnoty zwiększa się wsparcie
udzielane sobie nawzajem przez osoby uczące się, integracja i motywacja do wspólnego udziału w zajęciach.
 Poczucie wspólnoty między osobami uczącymi się będzie
się zwiększać, gdy tworzone będą grupy wsparcia, związane z obszarami, którymi seniorzy mogą być zainteresowani
(w ramach których mogą mieć wątpliwości, problemy)

Wymagania

1. Uczący się tworzą grupy, które regularne spotykają się
z sobą. Grupy te ułatwiają im wzajemne interakcje
i komunikację, służą temu, aby poznać się lepiej. W ten
sposób tworzą się także małe grupy wsparcia.
2. Uczniowie powinni mieć poczucie, że są częścią grupy,
w której mogą dawać i otrzymywać wsparcie, i że w instytucji edukacyjnej mają przyjaciół i kolegów.
3. Seniorzy powinni podczas planowania własnych rozkładów
dnia lub zajęć brać pod uwagę również potrzeby i opinie
swoich przyjaciół .

Zalecenia

 Instytucja powinna oferować zajęcia długoterminowe lub
kursy, które zachęcają seniorów do współpracy ze sobą.
Zajęcia te mogą trwać przez cały rok.
 W przypadku instytucji, które oferują obowiązkowe
przedmioty dla wszystkich uczniów (podstawowe kompetencje, które wszyscy powinni nabyć); obowiązkowe
przedmioty powinny być zorganizowane w taki sposób,
uczniowie mogli kontynuować co roku zajęcia w tej samej
grupie.
 Dobre praktyki przedstawione są w rozdziale 4 przewodnika; podaje się tam przykład formalnej grupy osób uczących się i długoterminowe korzyści z wynikające z uczestnictwa w takiej grupie.
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Tytuł

13. Wszechstronna działalność edukacyjna

Źródła

 Kadra zarządzająca
 Wewnętrzne regulacje, oferta kursów i zajęć
 Seniorzy

Wymiar
eduukacyjny

 Modele

QoL wymiar






Uzasadnienie

 Przy organizowaniu działań edukacyjnych należy pamiętać
o zróżnicowaniu grupy osób starszych. Należy udostępnić
szeroki wachlarz różnych rodzajów zajęć, tak by motywować i angażować wszystkich uczących się.
 Należy zaproponować dodatkowe kursy i zajęcia, pozwalając seniorom wybrać te, które są dla nich najbardziej
przydatne. Seniorzy powinni także mieć szansę, aby zapisać się na kursy, które, choć nie koniecznie są ich głównym tematem zainteresowania, zapewniają szeroki zakres
wiedzy we wszystkich dziedzinach: zdrowia, nauki, prawa,
ekonomii i nauk humanistycznych.
 Oprócz zróżnicowania kursów dotyczącego dziedzin wiedzy, proponowane kursy powinny być zróżnicowane ze
względu na formę organizacyjną: wykłady, zajęcia teoretyczne, ćwiczenia, warsztaty, a nawet wirtualne klasy.
 Zróżnicowanie treści kształcenia i metod jest czymś pozytywnym, ale we wszystkich przypadkach planowanie zajęć
powinno być oparte na ocenie potrzeb i osobistych preferencji seniorów.

Wymagania

1. Edukacja (zajęcia, kursy, zajęcia poza instytucją, zajęcia
nieformalne, itp.) realizowana jest w wielu dziedzinach
(zdrowie, nauki humanistyczne, nauki, ekonomii lub prawa) oraz w różnych formach organizacyjnych (wykłady,
ćwiczenia teoria, uczestnictwa zajęcia, warsztaty).
2. Zajęcia edukacyjne mają dwojaki cel: po pierwsze, osoby
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uczące się zdobywają wiedzę, rozwijają umiejętności
i kompetencje, oraz po drugie, zajęcia są zaprojektowane
i zaplanowane zgodnie z potrzebami seniorów
3. Działania edukacyjne powinny być dostosowane do starszych uczniów. Powinny zachęcać do uspołecznienia, poprawiać samopoczucie; są ważne w zapobieganiu samotności i depresji, mają istotny związek z jakością życia

Zalecenia

 Organizowanie różnego rodzaju kursów. Przykład:
 ICT dla seniorów
 Kursy językowe
 Zajęcia sportowe (pływanie, nordic walking)
 Warsztaty
 Działania
 Gotowanie
 Chóry
 Działania wielokulturowe
 Sztuka i historia
 Gospodarka i społeczeństwo
 Technologia i nauka
 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz doświadczenie
"ICT dla seniorów" w rozdziale 6 podręcznika.
W analizowanym przykładzie kursy ICT miały co najmniej
trzy konsekwencje dla uczestników: (1) pomogły osobom
starszym w budowaniu swojej pewności siebie
w używaniu nowych technologii, (2) dały im nowe możliwości komunikowania się z wnukami i rodziną za granicą,
a (3) są również szkoleniem typu poznawczego.
Zobacz także opis doświadczenia w rozdziale 4 przewodnika.

Tytuł

14. Międzypokoleniowe uczenie się

Źródła

 Kadra zarządzająca
 Dokumentacja (ulotki, zdjęcia, raporty)
 Trenerzy
 Seniorzy
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Wymiar
edukacyjny

 Modele
 Zajęcia

QoL wymiar

 Integracja społeczna
 Zdrowie psychiczne
 Kontrola
 Samorealizacja
 Rozwój osobisty

Uzasadnienie

 Międzypokoleniowe uczenie się umożliwia wymianę doświadczeń między pokoleniami.
 Podczas międzypokoleniowego uczenia się ma miejsce
uczenie się pozaformalnie i nieformalne, co jest korzystne
dla każdej z uczących się stron.
 Seniorzy mogą poczuć się bardziej zintegrowani z ich rodzinami lub w społeczeństwem w ogóle, nie tylko dzięki
wykonywaniu wspólnych z innymi czynności, ale przez
(nieformalnie) rozwijanie swojej wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa
 Podczas interakcji z młodszymi pokoleniami, seniorzy
mogą uczyć się od dzieci i ludzi młodych.

Wymagania

1. Instytucja oferuje przynajmniej jedne zajęcia z udziałem
seniorów i osób młodszych (przedstawicieli innych pokoleń).
2. Zajęcia są zaprojektowane tak, aby przedstawiciele różnych pokoleń uczyli się formalnie i nieformalnie, zajęcia
są odpowiednio przygotowane i trwają na tyle długo, aby
ułatwić interakcję między pokoleniami.

Zalecenia

 Rozległe doświadczenie życiowe seniorów może być wykorzystane podczas zajęć, w których mogą uczestniczyć
młodsze pokolenia. Należy wybrać najbardziej odpowiedniego temat i miejsca przeprowadzenia zajęć; jeśli jednak
nie zrobimy tego dobrze, może się okazać, że taka edukacja nie różni się od jakiegokolwiek innego procesu nauczania tradycyjnego.
 Zajęcia nie powinny polegać na jednokierunkowym przekazie wiedzy. Należy umożliwić udział obu stronom, zajęcia powinny zawierać elementy takie jak nieformalne
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uczenie się postaw i kształtowanie nawyków.
 Wskazane jest zapewnienie niecodziennego otoczenia, na
zewnątrz instytucji, na przykład, gdzieś w pobliżu wody,
gdzie można rozpalić ogień, wypić wspólnie herbatę, obejrzeć zachód słońca itp.
 Kolejna propozycja to połączenie historii i opowiadania
dla dzieci, skupienie się na różnicach w zwyczajach
i obyczajach, dzięki czemu obie strony będą chętne do odkrywania nowych postaw i zachowań.
 Interesujące dla uczących się seniorów może być zbieranie
informacji na temat historii swoich rodzin i tworzenie
drzewa genealogicznego.
 Przykład edukacji międzypokoleniowej, patrz doświadczenie opisane w rozdziale 7. instrukcji.

Tytuł

15. Pedagogika konstruktywna

Źródła

 Trenerzy
 Seniorzy

Wymiar edukacyjny

 Pedagogika

QoL wymiar

 Rozwój osobisty
 Samorealizacja
 Kontrola

Uzasadnienie

 Osoby uczące się powinny być traktowane nie tylko
jako zwykli odbiorcy informacji, ale także jako osoby
z bogatym doświadczeniem życiowym, które może być
wykorzystane w celu ułatwienia procesu kształcenia
 Uczenie się musi być ukierunkowane na rozwijanie
różnorodnych kompetencji słuchaczy; stosowane są tu
konstruktywistyczne teorie: odkryć samemu, uczyć się
z doświadczeń z przeszłości, analizować problemy, starać się znaleźć rozwiązania, uczyć się na doświadczeniach,.
 Metody konstruktywistyczne mogą być stosowane nie
tylko do przyswajania wiedzy z określonych przedmio-
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tów, ale do uzyskania zdolności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych

Wymagania

1. Trenerzy znają teorię konstruktywistyczną i jej właściwości i potencjał.
2. Zawsze, gdy temat przedmiotu lub zajęć na to pozwala,
teoria konstruktywistyczna powinna być wykorzystywana, należy zaproponować osobom uczącym się zadania i ćwiczenia skłaniające ich do samodzielnego myślenia i odkrywania (trenerzy działają jako facylitatorzy).


Zalecenia

Proponowanie tematów i działań, gdzie trenerzy działają jako facylitatorzy; osoby uczące się muszą samodzielnie wybrać przydatne im informacje.
 Należy zaplanować debaty, warsztaty, dyskusje itp., na
tematy, które mogą być kontrowersyjne lub mają wpływ
na społeczeństwo lub środowisko, w którym mieszkają
osoby uczące się. Tego typu zajęcia pozwalają uczniom
rozmawiać i dzielić się pomysłami, akceptować lub negocjować, odkrywać nowe punkty widzenia i widzieć
przedmiot dyskusji z różnych perspektyw.
 Należy motywować uczniów do krytycznego myślenia,
analizy, syntezy, przetwarzania logicznego, tworzenia
powiązań pomiędzy faktami lub aspektami. Należy zachęcać do wydobywania ukrytych treści, badań
i testowania nowych pomysłów.
 Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5 przewodnika.

Tytuł

16. Uczenie się w działaniu?

Źródła

 Trenerzy
 Wewnętrzne regulacje, lista kursów
 Seniorzy

Wymiar edukacyjny

 Pedagogika
 Zajęcia

50

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych

QoL wymiar

 Współuczestnictwo
 Rozwój osobisty
 Samorealizacja
 Kontrola

Uzasadnienie

 Zastosowanie metody "uczenia się przez badanie" do
zajęć lub działań zwiększa kreatywność i poczucie bycia produktywnym, aktywnym i pożytecznym.
 Samodzielne odkrywanie wiedzy przez osoby uczące się
zwiększa ich poczucie własnej wartości.
 Uczenie się przez badanie nie ma na celu prowadzenia
badań naukowych, ale to, by zwiększyć u uczących się
zdolność do podejmowania decyzji i niezależność.
W ramach tego typu zajęć uczniowie zdobywają wiedzę
na dany temat, ale też zdobywają nowe umiejętności,
np. umiejętność kontroli, podejmowania decyzji
i planowania.

Wymagania

1. Instytucja powinna wspierać uczenie się przez badanie,
rozumiane jako samodzielne uczenie się pod nadzorem
trenera lub opiekuna. Instytucja powinna zapewnić
w programie co najmniej jeden przedmiot lub zajęcia,
na których stosowane jest uczenie się przez badanie.
2. Wyniki uzyskane podczas uczenia się przez badanie są
prezentowane publicznie i rozpowszechniane w społeczeństwie.
3. W miarę możliwości uczniowie powinni wyszukiwać
informacje lub dane potrzebne do rozwiązania problemów i odpowiedzi na pytania z różnych źródeł - z otoczenia (niezależnie) przy użyciu biblioteki, przez Internet, prosząc o radę innych itp.


Zalecenia

Tematy zajęć, w których wykorzystuje się uczenie
przez badanie powinny być zgodne z zainteresowaniami osób uczących się.
 Facylitator powinien motywować uczniów i dostarczać
źródła informacji.
 Wyniki badania powinny zostać upublicznione (opublikowane na stronie internetowej, podczas konferencji, itp.), co motywuje do podejmowania działań inne
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osoby uczące się, ale także ma pozytywny wpływ na
osobę uczącą się, która badania wykonała.
 Przykłady uczenia się przez badania opisane są
w rozdziale 4 podręcznika, gdzie podano przykład
grupy osób uczących się, przeprowadzających projekt
badawczy.

Tytuł

17. Pedagogika uczestnicząca

Źródła

 Trenerzy
 Uczący się seniorzy

Wymiar
edukacyjny
QoL wymiar

 Pedagogika
 Kontrola
 Współuczestnictwo
 Integracja społeczna


Uzasadnienie

Wymagania
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Udział nauczyciela powinien być ograniczony do moderowania, uczniowie powinni mieć możliwość zadawania
pytań lub zgłaszania uwag. Ten udział w zajęciach jest
pierwszym krokiem do zwiększenia ich udziału i poprawienia komunikacji w ramach innych działań, a następnie w społeczeństwie. Trenerzy mogą zachęcać nieśmiałych uczniów lub tych, którzy uważają, że nie mają zdania czy poglądów na dany temat, o wyrażenie własnej
opinii. Przyczynia się do zwiększenia ich uwagi, a sami
uczniowie uświadomią sobie, że ich opinie są ważne.

1. Uczniowie powinni być zachęcani do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach. Kiedy mają wątpliwości lub
pytania mogą oni również wspólnie uzupełniać informacje podawane przez trenerów, trenerzy powinni chętnie
dyskutować z osobami uczącymi się na objęte programem kształcenia tematy.
2. Trenerzy umożliwiają i zachęcają uczniów do wyrażania
opinii wobec innych uczniów, przez moderowanie
i dostarczanie przydatnych informacji szczególnie, gdy
jest konieczne, aby zaprzeczyć uczniowi albo polemizo-
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wać z nim.

Zalecenia

 Trenerzy powinni zachęcać uczniów do udziału w zajęciach. Nawet w oficjalnych rozmowach i wykładach teoretycznych powinno być przewidziane miejsce na pytania
i dialog.
 Kiedy osoby uczące się oczekują informacji zwrotnej
(pytanie, czy sugestia) trenerzy powinni posiadać niezbędne umiejętności, aby rozwiązać problem, przyjąć lub
odrzucić propozycję ucznia. Wymiana myśli powinna
być prowadzona poprzez negocjacje między uczniem i
trenerem, ale również biorąc pod uwagę autorytet trenera.
 Trener musi mieć wystarczające umiejętności nie tylko
w zakresie wiedzy, ale również w zakresie komunikacji.

Tytuł

18. Uczenie się jak się uczyć

Źródła

 Trenerzy
 Uczący się seniorzy

Wymiar edukacyjny
QoL wymiar

 Pedagogika




Współuczestnictwo
Kontrola
Rozwój osobisty



Uzasadnienie

Proces uczenia się nie kończy się w momencie, kiedy
osoby uczące się opuszczają instytucję. Uczenie się
odbywa się nieformalnie w rodzinach, a także w wyniku wydarzeń mających miejsce w codziennym życiu.
 Uczniowie powinni nabywać umiejętności, aby zrozumieć, co się to co dzieje się wokół nich (analiza)
i dostosować się do zmian, nawiązywać interakcje
z innymi ludźmi.
 Umiejętności uczenia się to umiejętności, które mogą
być rozwijane podczas każdego kursu oraz każdych
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zajęć, w których uczestniczą seniorzy. Chodzi tutaj na
przykład o umiejętność nawiązywania kontaktów potrzebnych, aby znaleźć i poprosić o pomoc, informację
lub radę, w celu nauczenia się czegoś. Umiejętność
uczenia się jest związana z ciekawością, motywacją i
chęcią do nauczenia się nowych rzeczy.

Wymagania

1. Trenerzy są świadomi prawidłowości dotyczących
uczenia się, powinni zachęcić uczniów do kontynuowania uczenia się i odkrywania nowych zainteresowań
po zakończeniu kursu. Trenerzy zapewniają ćwiczenia
lub mogą zaproponować zadania do wykonania poza
instytucją.
2. Osoby uczące się powinny czuć się bardziej zmotywowane do uczenia się nowych zagadnień, do czytania
lub rozmawiania na tematy, którymi nie byli wcześniej
zainteresowani Powinni też poczuć się pewniej rozmawiając lub omawiając różnego rodzaju tematy poza
strefą własnego środowiska (rodziny, przyjaciół, dawnych kolegów).

Zalecenia

 Uczenie uczenia się ma na celu zachęcenie starszych
uczniów do samodzielnej nauki i rozwój meta umiejętności. Jest związane z nabywaniem umiejętności czytania i kompleksowego rozumienia, by uczeń był w
stanie zrozumieć dostępne informacje, ale również
wiedzieć, jak je zastosować lub przenieść do codziennego życia.
 W zakresie przedmiotów teoretycznych, takich jak
psychologia, filozofia, socjologia, sztuka czy historia,
zrozumienie może wydawać się rzeczą łatwą, tak długo, jak omawiane informacje dotyczą ogółu społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby rozwijać umiejętności
przenoszenia tych informacji do obszaru własnego,
osobistego doświadczenia. W zakresie bardziej praktycznych przedmiotów ważne jest, aby uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób zadawać właściwe pytania
i uzyskać pomoc od innych osób uczących się.
 Trenerzy powinni zapewnić źródła informacji i sposoby uzyskania pomocy w razie jakichkolwiek wątpli-
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wości lub pytań. Internet jest bardzo dobrym źródłem
informacji, ale informacja musi być w odpowiedni
sposób pozyskiwana: pytania muszą być zadawane
poprawnie, a uczniowie muszą posiadać umiejętności
niezbędne do rozróżnienia informacji wiarygodnych i
zawodnych.
 Seniorzy powinni mieć świadomość, że każdy problem czy wyzwanie, jakie napotykają w ich życiu może być pozytywnym doświadczeniem, z którego mogą
się czegoś nauczyć.
 W społeczeństwie opartym na wiedzy ważne jest, aby
mieć dostęp do źródeł informacji, aby wiedzieć, czego
szukamy, gdzie możemy szukać i co możemy zrobić,
kiedy już to znajdziemy. W związku z tym warto
umieścić rozwijanie takich umiejętności w programach
zajęć.

Tytuł

19. Kompetencje do zmiany życia

Źródła

 Plan pedagogiczny
 Wewnętrzne regulacje, zarządzanie
 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Kursy

QoL wymiar

 Kontrola
 Samorealizacja
 Rozwój osobisty

Uzasadnienie

 Choć starzenie się następuje stopniowo, pewne zdarzenia
lub sytuacje czasami mogą zaskoczyć seniorów, głównie
dlatego, że nie są świadomi niektórych możliwych aspektów tego etapu życia, a czasami jakieś nagłe zdarzenia,
wywołują niespodziewaną reakcję lub utratę kontroli nad
sytuacją.
 Zmiany spowodowane starzeniem się mogą być stopniowe, takie jak np. zmiana ról w rodzinie, mniejsza aktywność lub mniej kontaktów społecznych, zmniejszona
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zdolność fizyczna i psychiczną, itp., lub nagłe, jak
śmierć przyjaciela lub współmałżonka, zmiana domu lub
sąsiedztwa, itd.
 Aby zmniejszyć ryzyko wydarzeń, które zagrażają QoL,
osoby uczące się mogą zdobyć kompetencje potrzebne
do zwiększenia wiedzy o sobie. Każda osoba może poznać czy przewidzieć możliwe trudności i próbować rozproszyć negatywne myśli poprzez uczenie się, jak dopasować się do środowiska.

Wymagania

1. W programie instytucji umieszczony jest co najmniej
jeden kurs mający na celu zapewnienie uczniom większej
wiedzy na temat procesu starzenia oraz umiejętności radzenia sobie ze zmianami.
2. Kurs zawiera treści nauczania z filozofii, socjologii
i psychologii, ale jest opracowany na takim poziomie
aby mógł być łatwo zastosowany przez osoby uczące się
w codziennych doświadczeniach.
3. Uczniowie biorący udział w tym kursie mają poczucie
większej kontroli nad negatywnymi uczuciami
i obawami i są w stanie w większym stopniu cieszyć się
życiem.


Zalecenia

56

Teoretyczne rozważania w ramach zajęć powinny być
prowadzone na kilku obszarach: filozofii (akceptacja siebie i innych, tolerancji wobec różnorodności, kultury
i koncepcji człowieka), socjologii (proces starzenia w
dzisiejszym społeczeństwie, poglądy i postrzegania osób
starszych, nowe struktury rodzinne) oraz z psychologii
(proces starzenia, relacje międzyludzkie, uczucia, własny
pogląd).
 Istnieje wiele poradników, które mogą być łatwo dostosowane do starszych uczniów. Wyjaśnianie przez historie
lub fikcyjne sytuacje innych osób może pomóc im odkryć negatywne aspekty swojego życia, które mają
wpływ na nich i ich rodziny.
 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 4 przewodnika
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Tytuł

20. Cyfrowa adaptacja

Źródła

 Plan pedagogiczny
 Wewnętrzne regulacje, zarządzanie
 Seniorzy

Wymiar edukacyjny

 Kursy

QoL wymiar

 Współuczestnictwo
 Samorealizacja
 Rozwój osobisty

Uzasadnienie

 Wykorzystanie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych ułatwia komunikację seniorów z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi. Mogą oni bardziej aktywnie uczestniczyć w tych grupach oraz w społeczeństwie.
 Technologie informacyjne stają się coraz bardziej powszechne we współczesnym społeczeństwie. Służą komunikacji, dzieleniu się informacjami i współpracy. Takie umiejętności są obecnie niezbędne, by włączyć się do
grup społecznych.
 Technologie informacyjne oferują wspaniałe możliwości
do rozszerzenia sieci wsparcia, a jednocześnie ten sposób
komunikacji można rozważać jako formę spędzania czasu wolnego.

Wymagania

1. Instytucja powinna zapewnić co najmniej jeden kurs
mający na celu zwiększenie umiejętności wykorzystania
technologii informacyjnych przez seniorów, a także mający na celu zwiększenie wykorzystania ITC do celów
osobistych osób uczących się, w społeczności (znajomi,
rodzina, itp.).
2. Należy podzielić osoby uczące się na kilka grup,
w zależności od poziomu zaawansowania słuchaczy.
3. Uczniowie powinni mieć poczucie, że mogą korzystać
bez trudności z technologii informacyjnych, wykorzystując je do komunikacji lub w celu wyszukiwania informacji
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4. Liczba osób uczących się, korzystających z narzędzi ICT
powinna być znacznie wyższa niż średnia dla ogółu ludności 65+.

Zalecenia

 Oferta przedmiotów praktycznych dla uczących się, powinna być dostosowana do potrzeb i doświadczeń seniorów. Wszyscy uczący się powinni mieć przypisane konta
poczty elektronicznej.
 Trenerzy
powinni
rozszerzyć
swoją
wiedzę
o doświadczeniach uczących się i ich potrzebach; powinni nauczyć seniorów korzystania z technologii informacyjnych, by mogli oni efektywnie je wykorzystywać. W
szczególności chodzi tu o narzędzia komunikacyjne, korzystanie z sieci społecznych, wyszukiwania w Internecie, przykładowych dostępnych usług i informacji, udostępnianie zdjęć lub innych informacji, a także informacji
na temat bezpieczeństwa.
 Instytucja powinna również wykorzystywać technologie
informacyjne
do
dostarczania
informacji
i komunikowania się z uczniami. Dzięki temu niedoświadczeni uczniowie mogą nabierają
praktyki
i zaczynają czuć się pewnie w tym obszarze.
 Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 6
przewodnika

Tytuł

21. Dobrostan fizyczny

Źródła

 Plan pedagogiczny
 Wewnętrzne regulacje, zarządzanie
 Seniorzy

Wymiar edukacyjny

 Kursy
 Zajęcia

QoL wymiar

 Zdrowie fizyczne
 Zdrowie psychiczne

Uzasadnienie

 Odpowiednie ćwiczenia fizyczne, aktywność, unikanie
siedzącego trybu życia stają się szczególnie ważne,
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Wymagania

gdy rozpoczyna się proces starzenia się. Dobre nawyki
zdrowotne, takie jak odpowiednia dieta, unikanie nałogów, minimalizacja leków, pomagają poprawić fizyczne samopoczucie.
Zajęcia polegające na spacerowaniu lub innego rodzaju aktywności fizycznej (np. proste ćwiczenia); zachęcają seniorów do ruchu i motywują do podnoszenia
sprawności fizycznej, a także zwiększania gotowości
do działań niezależnych.
Proponowanie w ramach zajęć poprawiającej stan
zdrowia aktywności fizycznej zwiększa wiarę uczestników w korzyści płynące z prowadzenia zdrowego
stylu życia.
Szczególną uwagę zwraca się na poczucie własnej
skuteczność seniorów, odzwierciedlające indywidualne przekonania seniorów dotyczące ich zdolności do
pomyślnego wykonania zadania
Osoby uczące się powinny otrzymywać informacje na
temat zdrowego stylu życia i zastosowania tego stylu
w ich własnym życiu. Informacje te powinny koncentrować się na potrzebach osób starszych i zagrożeniach
związanych ze starzeniem się.

1. Instytucja powinna zaplanować seniorom przynajmniej
jeden kurs promujący zdrowe nawyki; zawiera on
ogólne informacje na temat zdrowia, dobrych nawyków i postaw oraz zalecanej aktywności fizycznej.
2. Oferowane powinny być także zajęcia uzupełniające
z wymagające od uczestników wysiłku fizycznego.
3. Uczniowie powinni mieć poczucie, że kurs dotyczący
zdrowia fizycznego jest dla nich przydatny, a po ukończeniu kursu wiedzą więcej o swoim cielei starają się
nauczyć zdrowych nawyków.


Zalecenia

Seniorzy powinni otrzymywać informacje na temat
zdrowego stylu życia i innych kwestii związanych
z problemami starzenia się i problemami zdrowotnymi,
z tym, jak tych
problemów uniknąć lub jak je zminimalizować.
 Instytucja powinna zapewnić zajęcia praktyczne w
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celu umożliwienia seniorom włączenia w codzienne
życie tego, czego sie nauczyli. Ponieważ jest to długoterminowy cel, aktywność fizyczna musi być oferowana w sposób ciągły i musi sprawiać osobom uczącym
się przyjemność (gry, turystyka, ćwiczenia fizyczne w
grupach).
 Zajęcia te nie powinny być rozumiane jako sposób
dostarczania informacji medycznej, ale powinny koncentrować się na tym, aby promować zmianę postaw.
Uczniowie powinni również dostrzegać związek pomiędzy zdrowym stylem życia (ciało) i uczestnictwem
w zajęciach (umysł).

Tytuł

22. Języki

Źródła






Wymiar
edukacyjny

Program zajęć
Wewnętrzne regulacje, zarządzanie
Trenerzy
Seniorzy

 Kursy

QoL wymiar

 Współuczestnictwo
 Integracja społeczna
 Zdrowie psychiczne

Uzasadnienie

 W globalnym społeczeństwie, w którym innowacje technologiczne i postęp cywilizacyjny stały się częścią codziennego życia, podróże w najbardziej odległe zakątki
świata są coraz bardziej powszechne. W związku z tym,
w ofercie dla uczących się seniorów powinny znaleźć się
kursy językowe, by mogli komunikować się tak, by czuć
się częścią społeczeństwa i czuć się w nim pewnie.
 Nauczanie języka może być również wykorzystane do
rozwijania umiejętności i strategii komunikowania się,
rozwijania samodzielności w uczeniu się, poprawiania
u uczących się poczucia własnej wartości i pewności siebie. Wpływa także na zwiększenie wiedzy na temat in-
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Wymagania

nych krajów, kultur, zwyczajów i tradycji.
Nauka nowego języka jest aktywnością poznawczą,
która zmusza wiele części mózgu do pracy jednocześnie.
Aktywność ta jest traktowana jako "trening mózgu".

1. W programie oferowanym przez instytucję powinien się
znaleźć co najmniej jeden kurs językowy, mający na celu
naukę języka obcego i jego praktyczne wykorzystanie.
2. Instytucja powinna zapewnić uczącym się seniorom możliwość wyboru grupy w nauce języka. W ofercie programowej powinno się znaleźć kilka grup, w zależności od
poziomu zaawansowania uczestników. Kurs powinien
skupić się na konkretnych umiejętnościach komunikacyjnych osób starszych.
3. Po ukończeniu kursu osoby uczące się powinny mieć
poczucie, że ich umiejętności językowe poprawiły się
i że szkolenie pomogło im rozwinąć poczucie własnej
wartości i zwiększyło ich umiejętności interpersonalne
i komunikacyjne.


Zalecenia

Konieczne jest szkolenie trenerów w zakresie umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz kompetencji
społecznych, potrzebnych do pracy z konkretną grupą
docelową. Należy wybrać materiały szkoleniowe odpowiednie dla grupy wiekowej.
 Należy pokazać seniorom, dostarczyć dowodów na to, że
umiejętność komunikowania się w innych językach będzie poprawiać ich osobiste, interpersonalne i komunikacyjne umiejętności. Należy zastosować techniki motywowania starszych uczniów do nauki języka obcego.
 Należy zachęcać seniorów do uczestnictwa w kursach
językowych, dbając o ich upodmiotowienie i rozwój
umiejętności międzykulturowych.
 Należy skupić się na współpracy, uczeniu się samodzielnym oraz sytuacyjnym, położyć nacisk na uczenie się
przez rozwiązywanie problemów.
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Tytuł

23. Uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów

Źródła

 Seniorzy
 Trenerzy
 Program zajęć

Wymiar
edukacyjny

 Kursy

QoL wymiar

 Kontrola
 Integracja społeczna

Uzasadnienie

 Ten sposób prowadzenia zajęć zwiększa motywację
uczestników do szukania rozwiązań problemów. Uczestnicy muszą pracować w zespole, każdy używa swoich
mocnych stron, aby wnieść jak największy wkład do wykonania zadania.
 Uczestnictwo w zajęciach wymaga od studentów bycia
twórczymi. Muszą przemyśleć rozwiązanie problemu,
następnie przedstawić innym swoje propozycje rozwiązań i wnioski. W wyniku pracy w zespole nad rozwiązaniem problemu osoby uczące się nabierają wprawy w
rozwiązywaniu zadań problemowych, stają się bardziej
pewni siebie i towarzyscy.

Wymagania

1. Instytucja oferuje przynajmniej jeden kurs w zakresie
którego seniorzy w dużym stopniu muszą pracować
wspólnie, w zespole by znaleźć rozwiązania konkretnych
problemów.
2. Na kursie, uczniowie pracują w grupie, prowadzą negocjacje, dyskusje i prezentują wyniki w pozostałych grupach uczących się. Uczniowie powinni czuć się swobodnie podczas prezentacji wyników.
3. Tematy i problemy, którymi zajmują się seniorzy w tym
kursie, to sprawy bieżące - problemy, wiadomości, kontrowersyjne wydarzenia, itp.
4. Trener działa jako pośrednik w dyskusji i debacie,
a także jako mediator w celu osiągnięcia porozumienia
oraz prowadzenia dyskusji w kierunku konstruktywnych
wniosków.
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Zalecenia

 Dla zmotywowania uczniów trenerzy powinni wybierać
zadania problemowe, które są dla seniorów interesujące
 Osoba prowadząca powinna wybierać tematy stale aktualne lub kontrowersyjne, dotyczące spraw społecznych.
Udział w zajęciach pomoże seniorom spojrzeć na dany
problem z różnych perspektyw i poznać różne opinie na
temat analizowany w ramach zajęć.
 Należy zapewnić seniorom pomoc i dostarczyć instrukcję, jeśli studenci mają trudności związane z wykonaniem zadania. Należy motywować uczniów do wyrażenia
opinii i zajmowania określonej pozycji w dyskusji.
Uczestnicy powinni być zachęcani do prezentacji własnych poglądów.
 Nie należy korzystać z tej metody zbyt często, aby uniknąć monotonii.

Tytuł

24. Dobrostan psychiczny

Źródła

 Seniorzy
 Trenerzy
 Program zajęć

Wymiar edukacyjny

 Kursy
 Działania

QoL wymiar

 Zdrowie psychiczne
 Rozwój osobisty
 Samorealizacja
 Kontrola


Uzasadnienie

Każdy człowiek może doświadczać emocji lub myśli
(takich jak gniew, poczucie winy, niepokoje lub nieuzasadnione lęki, itp.). Seniorzy nie są wyjątkiem, zwłaszcza, gdy zmienia się ich rola w życiu lub
zmienia się ich otoczenie. Te negatywne myśli
i emocje powinny być kontrolowane, należy wiedzieć,
jak ich unikać, gdy są one bezzasadne lub nie ma potrzeby się martwić. Seniorzy muszą nauczyć się odkrywać i
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podkreślać pozytywne uczucia.
 Celem stosowania technik relaksacyjnych z seniorami
jest osiągnięcie stanu w celu kontrolowania objawów
niepokoju, zmniejszenie objawów stresu i promowanie
wiary w zdolność do radzenia sobie w trudnej sytuacji.
Stres utrzymujący się przez dłuższy czas ma bardzo negatywny wpływ na stan zdrowia seniorów.

Wymagania

1. Instytucja oferuje przynajmniej jeden kurs, który ma na
celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
2. Uczniowie nie powinni postrzegać obecności na zajęciach, jako sytuacji stresującej.
3. Udział w zajęciach wpływa na to, że seniorzy w mniejszym stopniu odczuwają stres i niepokój, mają mniej negatywnych myśli, a przynajmniej są oni w stanie lepiej je
kontrolować.
 W ramach zajęć trener powinien stosować techniki relaksacyjne, strategie wykorzystujące aktywność fizyczną i
inne, które zachęcają do optymizmu i ułatwiają radzenie
sobie ze stresem. Zajęcia nie powinny być stresujące
(stres spowodowany zbyt dużą ilością materiału do przyswojenia, pracy domowej, dyskusji, debat, itp.).
 Niektóre negatywne myśli i emocje (poczucie winy, samokrytyka, nadmierny strach, gniew, itp.) pojawiają się
często w procesie starzenia się, gdy seniorzy mają zbyt
wiele obowiązków rodzinnych lub pełnią nową rolę w
rodzinie. Seniorzy korzystają w takich sytuacjach
z wiedzy o tym, jak często te uczucia się rodzą i jak mogą ich uniknąć i kontrolować je.

Tytuł

25. Wycieczki kulturalne

Źródła

 Seniorzy
 Kadra zarządzająca
 Program zajęć

Wymiar
edukacyjny

 Kursy
 Działania
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QoL wymiar

 Samorealizacja
 Integracja społeczna
 Kontrola

Uzasadnienie

 Niektórzy starsi uczniowie nie mieli szansy podróżować
lub wyjeżdżać za granicę regularnie. Podróżowanie może
być bardzo przyjemnym doświadczeniem wtedy, kiedy
razem podróżuje więcej osób o wspólnych zainteresowaniach, gdy jest to wyjazd z grupą osób, które już znają się
lub gdy wyjazdy są zorganizowane przez instytucję, której seniorzy ufają.
 Dobrym sposobem na organizowanie wakacji i wycieczek
weekendowych jest połączenie w grupy seniorów z różnych instytucji. Wyjazdy te pozwalają seniorom spędzić
czas na wspólnej zabawie, poszerzyć ich wiedzę o regionie, poznać siebie lepiej i nawiązywać i umacniać przyjaźnie.
 Wycieczki powinny mieć jakiś cel edukacyjny np. zwiedzanie muzeów, zabytkowych budynków, itp.. Jednak należy podkreślić, że uczelnia nie jest biurem podróży. Zajęcia organizowane poza szkołą powinny być połączone z
uczeniem się w klasie, powinny być tak zorganizowane
aby seniorzy mieli warunki do rozwijania umiejętności
społecznych.
 Czas spędzony poza szkołą daje możliwość zdobycia
kompetencji, kształtowania postaw (np. postawy proekologiczne), zdolności przestrzennych, umiejętności obserwacji i umiejętności społecznych, poczucia wolności, niezależności, odpowiedzialności, pokojowego nastawienia
wobec innych.

Wymagania

1. Instytucja powinna zorganizować co najmniej jedną wycieczkę rocznie, podczas której co najmniej jedna noc
planowana jest z dala od domu, w miejscu, w którym
osoby uczące się będą przebywać ze sobą we wspólnej
przestrzeni dłużej niż zwykle.
2. Wycieczka obejmuje działania kulturalne i edukacyjne,
ale także spędzanie wolnego czasu (zajęcia nieformalne).
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Zalecenia

 Uczniowie powinni zapłacić część kosztów, a instytucja
może spróbować znaleźć finansowanie z innych źródeł,
aby pokryć pozostałą część kosztów.

Tytuł

26. Kształcenie nieformalne

Źródła

 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Kursy
 Działania

QoL wymiar

 Zdrowie psychiczne
 Zdrowie fizyczne

Uzasadnienie

 Wiedza zdobywana przez seniorów na terenie instytucji
powinna być uzupełniana wiedzą praktyczną zdobywaną
poza jej murami. Niezależnie od tematu zajęć, powinno
być możliwe, aby w ramach zajęć seniorzy mieli możliwość uczenia się poza murami instytucji edukacyjnej.
 Seniorzy powinni uświadomić sobie, że uczyć się można
wszędzie, że nauka nie odbywa się tylko w klasie.

Wymagania

1. Instytucja oferuje co najmniej jeden kurs, którego znaczna część składa się z działań edukacyjnych poza szkołą.
2. W planie zajęć w ramach kursu wykorzystuje się fakt
bycia poza murami instytucji, w celu zdobycia przez osoby uczące się umiejętności, których nie mogliby zdobyć
podczas zajęć w zwykłych klasach.

Zalecenia

 Aktywność kulturalna i edukacyjna organizowana
w przestrzeni niekontrolowanej i nieznanej stanowi dobrą
okazję uczenia się seniorów poprzez obserwację lub odkrycia.
 Zajęcia tego typu mogą obejmować wizyty w konkretnym miejscu w celu zbierania informacji (na tematy takich jak botanika, geologia itp.) lub prowadzeniu badań
(pytać ludzi, szukać informacji w bibliotekach).
 Zajęcia te powinny być uzupełniane przez tematy, które
są realizowane w klasie.

66

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych

Tytuł

27. Rozwijanie umiejętności poznawczych

Źródła

 Seniorzy
 Trenerzy

Wymiar edukacyjny

 Kursy
 Działania

QoL wymiar

 Zdrowie psychiczne

Uzasadnienie

 Jak pokazują wyniki badań prowadzonych wśród osób
starszych, możliwość zachorowania na chorobę Alzheimera stanowi jedno z największych źródeł lęku dla
wielu osób starszych.
 Ćwiczenia mogą przyczynić się do poprawienia funkcji poznawczych, ale gdy spadek jakości funkcjonowania procesów poznawczych jest nieunikniony, inne
umiejętności, nawyki i taktyki mogą być nabywane w
celu kompensacji.
 Seniorzy powinni rozumieć, jakie zmiany dotyczące
funkcji poznawczych i pamięci zachodzą wraz z wiekiem, które zmiany są normalne lub nienormalne w
trakcie procesu starzenia. Dzięki temu będą mogli skuteczniej radzić sobie z takimi zmianami zachodzącymi
w ich organizmach. Ważne jest również, aby seniorzy
nauczyli się, jak komunikować się z przyjaciółmi z
otępieniem.

Wymagania

1. Instytucja oferuje co najmniej jedną sesję edukacyjną,
na której omawia się przebieg normalnych i nienormalnych zaburzeń poznawczych w procesach starzenia.
2. Kurs dotyczy możliwych sposobów zapobiegania zaburzeniom poznawczym i tematów pokrewnych.

Zalecenia

 Seniorzy powinni być świadomi zmian w procesach
poznawczych zachodzących na skutek starzenia się
oraz powinni poznać przykładowe możliwe sposoby
zatrzymania lub spowolnienia ich.
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 "Trening mózgu" - ćwiczenia mogą mieć miejsce w
klasie, ale seniorzy powinni być zachęcani do ćwiczeń
umysłowych w domu (np. szachy, gry komputerowe,
nauka nowego języka).
 Warto rozważyć zorganizowanie sesji edukacyjnych
w rówieśniczych grupach wsparcia.

Tytuł

28. Spotkania towarzyskie

Źródła

 Seniorzy
 Kadra zarządzająca

Wymiar
edukacyjny

 Działania

QoL wymiar

 Integracja społeczna
 Rozwój osobisty

Uzasadnienie

 Imprezy okolicznościowe (Wielkanoc, Boże Narodzenie,
Nowy Rok, itp.) są okazją do nawiązania nowych kontaktów, przyjaźni, wymiany poglądów i wzmocnienia
poczucia przynależności do wspólnoty, co zwiększa stopień socjalizacji.
 Zajęcia integracyjne powinny być zaprojektowane jako
czas wypoczynku, radości, a nie jako społeczny obowiązek.

Wymagania

1. Imprezy organizowane są w związku ze specjalnymi
datami.
2. Należy udostępnić zdjęcia, by przypominać seniorom
o wydarzeniach.

Zalecenia

 Wydarzenia te powinny być organizowane przez instytucję, ale decyzja w sprawie miejsca, czasu i kosztów, które zostaną poniesione przez uczestników, powinny być
dokonywane w porozumieniu z przedstawicielami seniorów.
 Imprezy tego typu mogą być jedyną szansą dla niektórych osób, które żyją samotnie, aby uczcić poszczególne
święta. Choć pracownicy instytucji lub koledzy nie po-
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winni być traktowani jako rodziny lub bliscy, organizowanie takich imprez jest korzystne, by seniorzy czuli się
jak w ramach wielkiej rodziny i by tym samym tworzyli
nowe relacje między sobą.
 W trakcie organizowanych imprez należy szczególnie
zadbać o osoby, które nie potrafią włączać się
w działania społeczne lub które czują się nieswojo podczas tego typu okazji, mają trudności, z przyłączaniem
się do grupy.
 Wyświetlanie zdjęć po wydarzeniu pomaga osobom
uczącym się na nowo przeżyć doświadczenie po jego zakończeniu i poczuć się członkiem grupy.

Tytuł

29. Występy artystyczne

Źródła

 Seniorzy
 Kadra zarządzająca

Wymiar
edukacyjny

 Działalność

QoL wymiar

 Samorealizacja

Uzasadnienie

 Grupa działająca artystycznie (np. teatr, chóry, poezja)
daje wielką przyjemność, i umożliwia osobom uczącym
się spędzanie wolnego czasu produktywnie i twórczo.
Rozwijają oni również swoją wrażliwość na innych
uczestników i ich przyjaciół i rodziny.
 Koordynowanie, próby i odgrywanie spektaklu jest złożonym procesem, ma wpływ na seniorów poprzez rozwijanie ich zdolności organizacyjnych i odpowiedzialności, ale również na ich rozwój osobisty poprzez rozwijanie pamięci, kreatywności; zapewnia bogate przeżycia
estetyczne, kształci zmysły, wyobraźnię; doświadczają
różnorodnych nastrojów i emocji, przezwyciężają nieśmiałość.
 Zapewnia przestrzeń do odrzucenia zahamowań, budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości,
wspierania poczucia odpowiedzialności - zarówno osobi-
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stej, jak i w grupie, prowadzi do wolności i otwartości w
kontaktach z ludźmi.

Wymagania

1. Instytucja zapewnia co najmniej jedne zajęcia z zakresu
sztuki, oferowane wszystkim uczniom.
2. Prezentację wyników aktywności seniorów w ramach
tych zajęć (chór, przedstawienia teatralne itp.) należy zaplanować na co najmniej dwa razy w roku i powinny one
być otwarte dla publiczności.

Zalecenia

 W zależności od ich kompetencji i preferencji, starsi
uczniowie mogą przyjmować różne obowiązki (aktorzy,
reżyser, dźwięk, garderoba, itp.).
 Instytucja może wspierać tę aktywność poprzez sponsoring, ale uczący powinni zdobyć więcej poprzez podjęcie
działalności i organizacji środków między sobą.
 Wpływ tego rodzaju aktywności jest większy, gdy kładzie się nacisk na podanie do publicznej wiadomości informacji o działaniach twórczych uczestników kursów,
gdy może to być dostrzeżone przez ich kolegów
i rodziny.
 Uczestnictwo w takim wydarzeniu powinno być bezpłatne, chyba że grupa postanowiła wykorzystać to wydarzenie jako możliwość pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych, co również prowadzi do zwiększenia
pozycji starszych uczniów w społeczności.

Tytuł

30. Wolontariat jako wkład społeczny

Źródła

 Seniorzy
 Kadra zarządzająca

Wymiar
edukacyjny

 Działania

QoL wymiar

 Współuczestnictwo
 Samorealizacja

Uzasadnienie

 Osoby starsze mogą mieć dużo wolnego czasu
z powodu przejścia na emeryturę lub mniejszych niż

70

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych

kiedyś zobowiązań rodzinnych i obowiązków. Większość z nich zdobyła ogromną wiedzę i doświadczenie
w niektórych dziedzinach zawodowych oraz w wyniku
własnych doświadczeń życiowych. Wiedza ta powinna
być przekazywana innym.
 Promowanie wolontariatu może być korzystne
co najmniej z trzech powodów: po pierwsze, starsi uczniowie zyskują poczucie przydatności i poczucie własnej wartości, a jednocześnie zmniejsza się u nich poczucie izolacji. Po drugie, inne osoby mogą korzystać z
ich wolnego czasu i doświadczenia, a tym samym
zwiększa się udział seniorów w społeczeństwie. Wreszcie uczestnictwo osób starszych w wolontariacie wpływa na pozytywny wizerunek seniorów w społeczeństwie.

Wymagania

1. Instytucja powinna zachęcać osoby uczące się do udziału w wolontariacie przez pomaganie lub uczestnictwo w
warsztatach, imprezach, wydarzeniach, itp. (odróżniając
tę aktywność od zajęć domowych zajęć, które stanowią
część kursu).
2. Instytucja powinna zachęcać uczniów do udziału
w zajęciach z wolontariatu poza instytucją edukacyjną,
i zaprezentować seniorom co najmniej jedną zewnętrzną
formę wolontariatu.
3. W instytucji powinna zostać stworzona co najmniej
jedna grupa starszych uczniów zaangażowanych w wolontariat.

Zalecenia

 Wolontariat uczących się seniorów może mieć miejsce
w instytucji edukacyjnej, np. może to być pomoc
w procesie edukacyjnym (korepetycje, pomoc
w organizowaniu zajęć, konferencje, imprezy, itp.), korzystniej jest jednak, gdy jest to wolontariat na zewnątrz
instytucji, organizowany przez organizację pozarządową
lub inne stowarzyszenie. Jeśli odbywa się w ramach instytucji, to należy wyraźnie odróżnić go od działalności
edukacyjnej instytucji.
 Zajęcia te powinny być planowane i oferowane
z uwzględnieniem wiedzy i potrzeb wolontariuszy, pro-
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jektów, z udziałem osób do kontaktu z systemem trzeciego sektora (organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia) i po zaproszeniu seniorów na spotkanie, na którym należy im wyjaśnić zalety wolontariatu i motywować ich do działania.
 Należy prowadzić rejestr osób, które podjęły pracę społeczną i badać zmiany i wpływ uczestnictwa
w wolontariacie na nich samych. Wyniki należy rozpowszechniać.

Tytuł

31. Inkluzja cyfrowa

Źródła

 Seniorzy
 Kadra zarządzająca

Wymiar
edukacyjny

 Działania

QoL wymiar







Uzasadnienie

 Współczesny świat zmienia się w ogromnym tempie,
a technologie informacyjne w coraz większym stopniu
znajdują zastosowanie w codziennym życiu:
w komunikacji z rodziną, przyjaciółmi, instytucjami,
usługami, itp.
 Osoby starsze powinny nie tylko być w stanie korzystać
z technologii, ale również poczuć się częścią społeczeństwa technologicznego (integracja cyfrowa), uczestniczyć w tym społeczeństwie, współpracować. Powinny
korzystać z sieci nie tylko ze względu na dostęp do informacji, ale także w celu podejmowania uczenia się z
wykorzystaniem sieci i pomocy w budowaniu jej poprzez pozytywną krytykę.
 Wirtualne grupy społeczne powstałe w wirtualnych
społecznościach lub linki do osób mających takie same
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zainteresowania mogą być użytecznym sposobem uzyskania więcej informacji, rozrywki i wsparcia.
 Zdarzają się osoby, które żyją w obszarach wiejskich
lub czują się izolowane z powodu niepełnosprawności,
dla których technologie informacyjne mogą być najważniejszym sposobem integracji ze społeczeństwem.

Wymagania

1. Seniorzy powinni mieć własną tożsamość w sieci np.
posiadać
konto e-mail lub konta na forach lub
w sieciach wirtualnych. Seniorzy powinni być świadomi
tego, że w sieci można dzielić się wiedzą i kontaktować
się z innymi użytkownikami.
2. Instytucja zapewnia publiczną platformę internetową,
gdzie uczniowie mogą współpracować (zapisują coś lub
przesyłają zdjęcia lub filmy), mogą być kreatywni i brać
udział w różnego rodzaju akcjach.
3. Instytucja posiada wirtualną sieć społeczną, do której
osoby uczące się mogą dołączyć.
4. Liczba uczniów, którzy przystąpią do wirtualnej sieci
i korzystają z innych narzędzi promowanych przez instytucję powinna być znacznie wyższa niż średnia wykorzystania narzędzi ICT w ogólnej populacji osób powyżej 65 roku życia.

Zalecenia

 Zapewnienie platformy technologicznej (strona internetowa) oraz narzędzia komunikacji (e-mail) i promocja
ich stosowania wśród uczniów skutkuje, gdy są wysyłane regularnie maile, aktualizowane zdjęcia, materiały,
informacje ogólne, itp.
 Zajęcia ICT są miejscem, w którym seniorzy uczą się
i wypróbowują nowe usługi i aplikacje. Należy promować użyteczne wykorzystanie ICT, zwiększać pewność
siebie seniorów w tym obszarze poprzez szkolenia,
zwiększać poczucie bezpieczeństwa seniorów w sieci
poprzez pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych przestrzeni pozwalających na kreatywność i swobodę wypowiedzi (narzędzia Web 2.0).
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Tytuł

32. Wymiana doświadczeń

Źródła

 Kadra zarządzająca, regulacje wewnętrzne
 Trenerzy
 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Działania
 Kursy

QoL wymiar

 Zdrowie psychiczne
 Kontrola

Uzasadnienie

 Osoby starsze mają dużo doświadczenia, a ich wiedza
może być przydatna dla innych osób uczących się. Doświadczenie to może być związane z dziedziną życia
społecznego, mogą to być rodzinne doświadczenia
z przeszłości, które mogą być wykorzystane, aby pomóc innym osobom z podobnymi problemami.
 Tematy omawiane podczas tego typu zajęć nie powinny
dotyczyć sfery prywatnej bo nie jest łatwo mówić o nich
wśród uczniów, którzy nie znają się dobrze. Mogą dotyczyć codziennych spraw, takich jak korepetycje
w grupie rówieśniczej w zakresie ICT, języków itp. Ten
pierwszy krok może być promowany i monitorowany
przez instytucję, natomiast drugi etap (gdy organizowane są sieci wsparcia i wymiany doświadczeń) występuje
nieoficjalnie w późniejszym czasie.

Wymagania

1. Instytucja powinna zaoferować starszym uczniom szansę, aby uczestniczyli w spotkaniach dwustronnych (twarzą w twarz lub małych grupach). Aktywność ta powinna trwać wystarczająco długo (ponad rok), aby ułatwić tworzenie sieci wsparcia oraz wymiany doświadczeń i wiedzy wśród uczniów.
2. Uczniowie powinni mieć wspierających kolegów: uczniowie z różnymi doświadczeniami spotykają się
w różnych miejscach (rzeczywistych lub wirtualnych),
aby kontynuować naukę i życie towarzyskie, ale również dla udzielania wsparcia.

Zalecenia

 Należy oferować i promować wśród uczniów tutoring
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tworząc listę grup zainteresowanych konkretnym tematem, do których uczniowie mogą się zapisać.
 Aby ta aktywność miała charakter trwały, przekazywanie doświadczeń powinno być dwukierunkowe. W przeciwnym razie, jedna ze stron może szybko stracić zainteresowanie.
 Można zorganizować wystawę najlepszych praktyk, lub
też skompilować "książkę" dotyczącą wybranego tematu, praktyk, itp.
 Można zaplanować kurs lub zajęcia, w których wezmą
udział uczniowie z utworzonych grup, do pracy na określony temat. Współpraca powinna trwać przez cały kurs
akademicki, zachęcając tym samym do nawiązywania
relacji między uczniami.

Tytuł

33. Kreatywność artystyczna

Źródła

 Kadra zarządzająca, wewnętrzne przepisy
 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Działania
 Kursy

QoL wymiar

 Zdrowia psychicznego
 Rozwój osobisty
 Samorealizacji

Uzasadnienie

 Tworzenie dzieł artystycznych (zdjęcia, opowiadania,
rękodzieła, malarstwo, itp.) może być postrzegane jako
produktywny sposób spędzania czasu, aby wykonać
określone zadanie - wymaga wysiłku umysłowego
i fizycznego, ale także jest formą ekspresji i sposobem
zdobycia uznania kolegów, rodziny i przyjaciół.
 W niektórych kursach lub zajęciach, gdzie koncepcje
teoretyczne są szczególnie wymagające, praktyczna nauka może być wspierana przez twórcze dzielenie się wiedzą.
 Wybór odpowiednich metod pracy z seniorami wpływa
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na to, w jaki sposób treści są odbierane oraz na wyniki
i większą gotowość do udziału w zajęciach, na większe
zaufanie, zaangażowanie i asertywność.

Wymagania

1. Instytucja zapewnia co najmniej jedne zajęcia służące
rozwojowi kreatywności i wyrażania siebie.
2. Końcowa praca powinna być prezentowana lub wyświetlana wobec reszty społeczności za pomocą mediów, takich jak tablice, gabloty, strona internetowa.

Zalecenia

 Oferta artystyczna i twórcze działania, mogą być łączone
z innymi kursami. Na przykład, wykorzystanie ICT i
technologii takich jak kamery może również obejmować
konkurs fotograficzny. Kursy językowe i pisanie poezji
mogą zawierać krótkie konkursy, w których uczniowie
prezentują teksty ustnie lub w formie publikacji materiałów w lokalnej prasie lub na stronach internetowych.
Teoretyczne kursy artystyczne mogą być uzupełnione
przez warsztaty malarskie.
 Dzieła artystyczne, takie jak prace z zakresu rzemiosła
lub ceramiki mogą być pokazywane na wystawach organizowanych dla pozostałych uczniów, aby mogli je ocenić.
 Zajęcia powinny być prowadzone w małych grupach
osób zainteresowanych, dostosowując ofertę do hobby
seniorów i ich zainteresowań.

Tytuł
Źródła

34. Szkolenia gerontologiczne
 Kadra zarządzająca, wewnętrzne przepisy
 Program zajęć,
 Trenerzy

Wymiar
edukacyjny

 Trenerzy/Personel

QoL wymiar

 Pośredni transfer

Uzasadnienie

 Trenerzy, którzy uczą seniorów powinni być świadomi,
w jaki sposób seniorzy różnią się oni od młodszych
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uczniów, jakie są różnice w ich procesach uczenia się
i czym różnią się metody pracy z uczniami starszymi od
metod pracy z ludźmi młodymi. Powinni oni również być
świadomi ogólnych potrzeb osób starszych i czynników
ryzyka, oraz wiedzieć, jak odpowiadać we właściwy sposób na szczególne potrzeby osób starszych. Pozwoli to
trenerom dostosować metody pracy do potrzeb słuchaczy
i projektować kursy bardziej efektywnie.
 Osoby starsze często są nadal postrzegane jako jednolita
grupa, mimo że seniorzy są bardziej zróżnicowani niż
grupy osób w średnim wieku, (różnice pod względem
wieku, wydolności, wykształcenia i historii życia). Działania edukacyjne powinny być dostosowane do ich potrzeb i trenerzy powinni posiadać umiejętność radzenia
sobie z tymi wyzwaniami.
 Trenerzy powinni mieć wiedzę na temat starzenia się
społeczeństwa, aby uniknąć myślenia stereotypowego.
Powinni szanować seniorów jako indywidualne osoby,
każdą z jej własną, wyjątkową przeszłością.
 Badania pokazują, że ludzie mogą uczyć się do późnego
wieku. Uczenie się nowej wiedzy i umiejętności wymaga
jednak więcej czasu. Podobnie ruchy są wolniejsze, niż u
młodych ludzi. Wszystkie te aspekty powinny być brane
pod uwagę w pedagogicznych działaniach.

Wymagania

1. Instytucja zapewnia odpowiednie szkolenie dla nowych
trenerów lub przypomnienie informacji o koncepcjach
gerontologii
i
zaleceniach dotyczących
pracy
z seniorami.
2. Instytucja ma opracowaną procedurę, w której trener
może uzyskać fachową poradę na temat zagadnień związanych ze starzeniem lub na temat pedagogicznych wyzwań w nauczaniu starszych uczniów.


Zalecenia

Pracownicy i trenerzy powinni otrzymać informacje
o tym, jak radzić sobie z edukacją seniorów i ich najczęstszymi potrzebami To pozwoli im na dostosowanie
do tych potrzeb treści swoich kursów i metod pedagogicznych, by były bardziej efektywne.
 Jeżeli pracownik lub trener ma pytania, potrzebuje pora-
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dy, by wiedzieć, z jakim problemem czy konfliktem ma
do czynienia uzyskać pomoc lub wskazówki. Ta pomoc
może pochodzić od kogoś z wyspecjalizowanego personelu lub być udzielona za pośrednictwem zorganizowanych nieformalnych spotkań z innym doświadczonym
trenerem.
 Trenerzy/opiekunowie powinni być przeszkoleni
w następujących kwestiach:
• główne aspekty normalnego starzenia się, zmiany
funkcjonalne związane z normalnym starzeniem się,
•
różnorodność osób w podeszłym wieku,
•
udany proces starzenia się: jak to osiągnąć,
•
andragogika, pomiary psychologicznych aspektów
starzenia (motywacja, radzenie sobie umiejętności,
adaptacja, zmiany poznawcze, problemy ze zdrowiem psychicznym),
• jak zorganizować zajęcia, aby zapobiec samotności
seniorów i wzbogacić ich doświadczenie przez społeczne zaangażowanie.
 Więcej informacji znajduje się w rozdziale 7. przewodnika

Tytuł

35. Świadomość międzykulturowa, różnorodność i wielokulturowość

Źródła

 Kadra zarządzająca, przepisy wewnętrzne
 Trenerzy i personel
 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Personel, trenerzy
 Zarządzanie
 Szkolenia

QoL wymiar

 Integracja społeczna
 Współuczestnictwo

Uzasadnienie

 Świadomość międzykulturowa, umiejętność życia
w różnorodnym i wielokulturowym, zmieniającym się
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świecie, w którym ludzie o różnym pochodzeniu etnicznym, rasie, religii, kultury i z różnych środowisk językowych żyją razem, jest jedną z kluczowych umiejętności
społecznych w nowoczesnym społeczeństwie.
 Istnieje uzasadniona potrzeba aby ludzie żyjący
w społeczności, zwłaszcza w regionach o mieszanej populacji, dostosowali się do zmian, byli bardziej tolerancyjni wobec innych kultur, aby rozumieli różnice. Taka
wiedza i umiejętności są niezbędne do etnicznej i religijnej tolerancji w społeczeństwie i do pozytywnych interakcji i współistnienia między grupami.
 Mimo, że możliwe jest, aby uczyć tolerancji i różnorodności poprzez kursy z zakresu historii i filozofii, trener
musi posiadać umiejętności, aby radzić sobie z różnymi
grupami kulturowymi lub możliwością dyskryminacji w
klasie (ze względu na klasę społeczną, płeć lub jakiegokolwiek inne różnice).

Wymagania

1. Świadomość międzykulturowa, różnorodność i wielokulturowość jest częścią misji instytucji lub jest wpisana w
jej politykę edukacyjną.
2. Wszyscy nowi pracownicy i trenerzy muszą uczestniczyć
w programie szkoleniowym lub otrzymać odpowiednie
informacje na temat świadomości międzykulturowej, różnorodności i zagadnień wielokulturowości, jak radzić sobie różnymi formami dyskryminacji w klasie i jak tego
uniknąć i promować równość.
3. Seniorzy powinni mieć poczucie, że mają lepszą świadomość różnic międzykulturowych , znajomość innych kultur – ich obyczajów , zwyczajów, systemów wartości, że
są bardziej tolerancyjni.

Zalecenia

 Zapewnienie międzykulturowego i wielokulturowego
szkolenia dla instruktorów, w jaki sposób radzić sobie
z różnicami społecznymi, etnicznymi czy uprzedzeniami
wobec płci w klasie.
 Kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności uczenia się
oraz tego, jak dostosować się do zmian.
 Organizowanie szkoleń opartych na własnych potrzebach
osób uczących się i ich doświadczeniach w danej dzie-
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dzinie. Należy skoncentrować się na potrzebie tolerancji
etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej. Zwrócić
uwagę na korzyści z interakcji pomiędzy różnymi kulturami.
 Dostarczenie osobom uczącym się dowodów, dlaczego
komunikowanie się z osobami z różnych kultur poprawi
ich umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
 Dostarczenie osobom uczącym się praktycznych informacji i studium przypadków, z tematami do dyskusji

Tytuł

36. Umiejętności komunikacyjne trenerów

Źródła

 Trenerzy, animatorzy
 Kierownicy
 Formy i wyniki oceny

Wymiar edukacyjny

 Personel, trenerzy

QoL wymiar

 Pośredni transfer

Uzasadnienie

 Umiejętności komunikacyjne trenerów są niezbędne do
utrzymania wysokiego poziomu uwagi i motywacji wśród
uczniów.
 Treści kształcenia dostarczone w trakcie kursu są bardzo
ważne, ale pasja widoczna u trenera jest niezmiernie
ważna, gdyż pobudza zainteresowanie uczniów.
 Umiejętności komunikacyjne pełnią kluczową rolę
w pracy osoby prowadzącej zajęcia z seniorami, nie tylko
ze względu na cel jakim jest przekazanie informacji na
kursie, ale także ze względu na cel jakim jest rozwijanie
umiejętności i postaw społecznych, w szczególności podczas dyskusji, debaty, lub bezpośredniej interakcji z
uczniami.

Wymagania

1. Istnieje procedura oceny (formalnej lub nieformalnej, jak
np. wywiady), aby upewnić się, że nowi trenerzy posiadają nie tylko niezbędną wiedzę na dany temat, ale także
odpowiednie umiejętności komunikacyjne.
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2. Istnieją metody do oceny umiejętności komunikacji trenerów (np. potwierdzenie odbytych szkoleń przez trenerów i uzyskane w wyniku szkoleń oceny kompetencji trenerów).
3. Zarząd podejmuje działania naprawcze, gdy trener nie
ma wystarczających umiejętności komunikacyjnych.


Zalecenia

Zdolność do komunikowania się i radzenia sobie z grupą
uczniów jest jedną z kluczowych kompetencji dla trenerów seniorów. Bez tej kompetencji, nauczanie i uczenie
się prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Nowi
trenerzy powinni mieć wystarczającą wiedzę i umiejętności komunikacyjne, jeśli im tego brakuje, nie powinni
być trenerami.
 Na specjalnych kwestionariuszach uczniowie powinni
oceniać kompetencje trenerów i ich umiejętności komunikacyjne.
 Należy zapewnić regularne warsztaty dla trenerów mające na celu poprawienie umiejętności komunikacyjnych.
 Należy organizować warsztaty, gdzie bardziej doświadczeni trenerzy mogą wymieniać doświadczenia.

Tytuł

37. Wypalenie zawodowe i zarządzanie stresem

Źródła

 Trenerzy, animatorzy, wychowawcy,
 Kadra zarządzająca, wewnętrzne regulacje

Wymiar
edukacyjny

 Personel, trenerzy

QoL wymiar

 Transfer pośredni

Uzasadnienie

 Starsi uczniowie mogą być bardzo aktywni, mogą być
wymagać uwagi nie tylko w czasie zajęć, ale także
przed i po zajęciach. Dla osób pracujących z seniorami
ciągła praca może spowodować wypalenie, które ostatecznie prowadzi do pogorszenia jakości pracy wykonywanej przez trenerów i innych pracowników instytucji.
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 Trenerzy i pracownicy, ze względu na codzienną pracę, lub sposób w jaki planowane są kursy, mogą mieć
wątpliwości lub pytania dotyczące metod oceny, przygotowania zajęć, publikowania materiałów, organizacja imprez, itp.,
 Ponieważ grupy osób w podeszłym wieku są bardzo
niejednorodne, (w porównaniu do młodych ludzi, którzy są bardziej pasywni, których główną motywacją
jest uzyskanie oceny), nie jest rzeczą łatwą zaspokojenie wszystkich potrzeb edukacyjnych i zaplanowanie
kursów tak, aby zadowolić wszystkich uczestników.
 Trenerzy i pracownicy powinni mieć możliwość
otrzymania szkolenia i doradztwa od innych kolegów
bardziej doświadczonych, lub przynajmniej wsparcia
ze strony kadry zarządzającej. To nie tylko zwiększa
jakość działalności edukacyjnej ale także, zmniejsza
ich poziom stresu.

Wymagania

1. Instytucja zapewnia trenerom możliwości uzyskania
porad na temat sposobów poprawienia pracy w ramach
ich kursów i zajęć, w szczególności dotyczy to nowych trenerów. Trenerzy i personel, powinni mieć
możliwość otrzymania pomocy i porady na temat ich
codziennych problemów, pracy, konfliktów i wątpliwości.

Zalecenia

 Instytucja powinna umożliwić doświadczonym trenerom i pracownikom przekazywanie najlepszych praktyk postępowania w codziennej pracy. To nie tylko
zwiększa jakość pracy personelu, ale sprawia, że ich
praca sprawia im więcej przyjemności.
 Instytucja powinna zapewniać pracownikom spotkania
z gerontologiem lub psychologiem. Specjaliści mogą
bowiem zapewnić wsparcie i doradzać trenerom i pracownikom instytucji, jak radzić sobie w sytuacjach
stresowych.
 Projektując działania edukacyjne, trenerzy muszą być
świadomi wymagań i potrzeb seniorów, ale także powinni starać się unikać technik i metod, które mogłyby
prowadzić do niepowodzeń spowodowanych specyfiką
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wieku osób uczących się. Nowi trenerzy powinni pokazać swój program kursu specjalistom lub instruktorom z doświadczeniem, dzięki czemu mogą oni uzyskać wskazówki i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Tytuł

38. Motywacja i optymizm

Źródła

 Seniorzy

Wymiar
edukacyjny

 Personel i trenerzy
 Pedagogika

QoL wymiar






Kontrola
Zdrowie psychiczne
Rozwój osobisty
Samorealizacja



Uzasadnienie

Optymizm jest postawą wobec życia, której można się
nauczyć, ale tylko wtedy, gdy trener naprawdę w to wierzy. Optymizm jest tendencją do postrzegania i oceny
świata konstruktywnie, bez negatywnych nieproduktywnych przekonań; pomaga rozwiązać problemy, wobec
których stajemy wszyscy.
 Optymizm budzi w osobach uczących się wiarę, że mogą
osiągnąć cele sobie wyznaczone, i pomaga im
w podejmowaniu decyzji o tym, jak to zrobić.
W przypadku napotkania trudności, optymizm zachęca
do dalszych wysiłków. Chroni również jednostkę
w sytuacjach, które są poza jej kontrolą.
 W trakcie nauki należy stosować konstruktywną krytykę,
w przeciwieństwie do krytyki niszczącej, która podkreśla
cechy negatywne, ujemne aspekty codziennego życia i
nie podsuwa rozwiązania.
 Trenerzy muszą być świadomi, że seniorom uczącym się
nie chodzi o zwiększenie ich umiejętności zawodowych
lub kwalifikacji do pracy, ale o zwiększenie umiejętności
życiowych potrzebnych do radzenia sobie z wyzwaniami
i czynnikami od nich niezależnymi. Dlatego kształcenie
musi być zorientowane na rzeczywiste, codzienne pro-
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blemy życiowe, gdzie starsi uczniowie mogą zmieniać
swoje destrukcyjne nawyki i uczyć się zachowań konstruktywnych.

Wymagania

Zalecenia
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1. Starsi uczniowie powinni mieć poczucie, że trenerzy
wykorzystują pozytywne i konstruktywne podejście do
przekazywania treści kursu. Powinni też odczuwać, że
ich postrzeganie problemów lub sytuacji od nich niezależnych zmieniło się na lepsze, ponieważ uczestniczyli w
kursach organizowanych przez instytucję.
2. Seniorzy powinni czuć się zmotywowani do nowych
wyzwań w życiu, i mieć poczucie, że to uczucie wzrosło
od czasu uczestnictwa w kursach.
 Trener musi posiadać umiejętność do tworzenia poczucia
bezpieczeństwa w klasie, dzięki czemu seniorzy kształtują postawy zaufania do świata, a także wzmacnia się ich
wiara we własną zdolność do radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i stresujących.
 Trener powinien motywować seniorów na każdym etapie
kursu lub uczestnictwa w zajęciach oraz do realizacji innych wyzwań poza szkołą. Trenerzy powinni regularnie
przypominać uczniom, jakie są dydaktyczne cele kursu
oraz wzmacniać u uczących się świadomość tego, co
osiągnęli.
 Trenerzy powinni wzmacniać zaangażowanie i optymizm
uczących się na wszystkich zajęciach organizowanych
przez instytucję. Należy przedstawiać seniorom tematy,
które mogą zapewnić im narzędzia do radzenia sobie w
trudnych sytuacjach. Tematy te są głównie oparte na odkryciach nauk humanistycznych (psychologia, socjologia, filozofia, historia). Trenerzy powinni również podać
przykłady tematów do dyskusji, i próbować pokazać, jak
konstruktywnie rozwiązywać problemy.

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych
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Anex I

FORMULARZ EWALUACYJNY
Instytucja
Nazwa ewaluacji
Data

Wynik:
0 - Negatywnie

Nie spełnia minimum wymagań

1 – Bardzo słabo

Spełnia wymagania dotyczące
wskaźnika ale jest bardzo wiele
istotnych niedoskonałości

2 - Słabo

Spełnia wymagania dotyczące
wskaźnika, ale z pewnymi niedoskonałościami

3 - Pozytywnie

Spełnia wymagania wskaźnika w
stopniu zadowalającym (próg)

4 - Dobrze

Spełnia wymagania dotyczące
wskaźnika, a w niektórych aspektach spełnia je w wysokim stopniu

5 – Bardzo dobrze



Spełnia wymagania dotyczące
wskaźnika, wszystkie aspekty
wysokiej jakości

Dziesiętne punktu są przyznawane.

Słabe strony:
a. ewidentne braki
b. niewielki wpływ
c. inne (szczegóły)

Próg
Czynniki jakościowe:
A. ugruntowane dowody
B. ciągłe doskonalenie
C. pośredni transfer
D. Wymiana
E. Inne (szczegóły)
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Lp.

Tytuł

1. Ułatwienie dostępu
2. Miejsca spotkań
3. Miejsca udziału
4. Samoocena instytucji
5. Promocja aktywności społecznej
6. Ewaluacja wymagań seniora
7. Udział uczniów w zarządzaniu
8.Prowadzący nauczanie
9. Akredytacja osób uczących się
10. Nieformalne kszatłowanie postaw społecznych
11. Formalnie prowadzący uczenie
się
12.Formalne grupy uczących się
13. Wszechstronna działalność
edukacyjna
14. Międzypokoleniowe uczenie się
15.Pedagogika konstruktywna
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Wynik

Komentarz
(related to: a, b, c, d, A, B, C, D, E)
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16. Uczenie się przez badanie
17. Pedagogika partycypująca
18. Uczenie się jak się uczyć
19.Kompetencje do zmiany życia
20. Cyfrowa adaptacja
21. Dobrostan fizyczny
22. Języki
23. Uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów
24. Dobrostan psychiczny
25. Wycieczki kulturowe
26. Kształcenie nieformalne poza
murami instytucji
27.Zwiększanie umiejętności poznawczych
28.Spotkania towarzyskie
29.Występy artystyczne
30. Wolontariat jako wkład społeczny
31. Inkluzja cyfrowa
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32. Wymiana doświadczeń
33. Kreatywność artystyczna
34.Szkolenie gerontologiczne
35. Świadomość międzykulturowa,
różnorodność i wielokulturowość
36.Umiejętności komunikacyjne
trenerów
37. Wypalenie zawodowe i zarządzanie stresem
38. Motywacja i optymizm

Wynik końcowy: ______ z 190

90

=

____ na 10
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Komentarze
Dołącz tutaj komentarz lub uzasadnienie dotyczące powyższych ocen

Ten formularz można również pobrać ze strony http://www.edusenior.eu
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Anex II

RAPORT
Instytucja
Nazwa evaluator
Data

Mocne strony
Dotyczy wskaźników, które zostały wysoko ocenione;
 W ramach których wymiarów (edukacyjnych i QoL), instytucja istotnie się wyróżnia
się?
 W jaki sposób może jej wpływ być udostępniany społeczności lub innym instytucjom,
decydentom lub w innym sieciom? (podział i wymiana, tworzenie synergii)

Zagrożenia
 Dotyczy wskaźników, które oceniane są z wysoką notą.
 W jaki sposób można ich średni lub długoterminowy wpływ poprawić lub zapewnić?
(zapewnienia jakości).
 Do wskaźników, które są narażone na ryzyko pogorszenia w perspektywie średnio-lub
długoterminowej, jakie działania naprawcze powinny być podejmowane i jakie są zalecenia na potem? (zarządzanie ryzykiem).
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Słabe strony
 Chodzi o wskaźniki, które są nisko oceniane, które są częścią strategicznych i operacyjnych celów instytucji,
 Jakie mogą zostać podjęte działania naprawcze? (Zalecenia)

Możliwości
Dotyczy wskaźników, które oceniane są z nisko, i które nie są częścią strategicznych i
operacyjnych celów instytucji:


W oparciu o potencjalność instytucji (edukacyjne wymiary, ekspertyzy personelu,
doświadczenia, zdolności operacyjne, itp.), a także w oparciu o środowisko (kontekst
społeczny osób starszych, w sieci z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, itp.). Jakie
nowe działania mogą być zalecane (nowe kursy, nowe procesy, nowe działania, itd.) i
co uwzględnić aby poprawić jakość życia osób uczących się?
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Zalecenia / komentarz

Ten formularz można również pobrać ze strony http://www.edusenior.eu
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