Z tego też punktu widzenia przyszła publikacja może służyć nie tylko organizatorom podobnych form edukowania ludzi starszych, ale również różnej proweniencji gerontologom jak też może przede wszystkim osobom, które weszły
w okres życia zwany późną dorosłością.
prof. dr hab. Jerzy Semków
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Trzecia zmiana

Podsumowując, zdaje się niewątpliwą szczególna przydatność zbiorowej pracy
pod red. Ewy Jurczyk-Romanowskiej pt.: „Trzecia zmiana. Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior”. Trudno bowiem odmówić temu
zamysłowi pisarskiemu wartości nie tylko z uwagi na jego szeroko rozumiany
informacyjno-instruktażowy charakter. Myślę bowiem, iż głębsza wartość recenzowanego tomu kryje się w fakcie postawienia w centrum uwagi przyszłych
czytelników tak ważnego problemu, jakim jest potrzeba promowania i działania na rzecz polepszenia jakości życia osób, które przekroczyły próg starości.
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Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior

Zainteresowanie starością narasta w miarę jak przybywa osób, które przekraczają 60., 70., 80. czy 90. rok życia. Wydłużanie się ostatniego etapu życia
ludzkiego rodzi wręcz naturalną potrzebę rewizji poglądów na temat tego okresu uznawanego jeszcze przez wielu za nieudany, trudny, naznaczony spadkiem kondycji psychofizycznej i przez to okresu odrzucanego, niechcianego.
Przyjmowany z lękiem i dezaprobatą staje się u osób w ten sposób myślących
i reagujących ziszczeniem wizji „ciemnego scenariusza starości”. Na szczęście
sygnalizowane zainteresowanie starością niesie ze sobą całą gamę nowych
opcji i rozpoznań tego okresu, których rezultatem jest zarysowanie, a w niektórych fragmentach dość precyzyjne określenie warunków umożliwiających
realizację jasnego scenariusza okresu później dorosłości. (…)

Pod redakcją
Ewy Jurczyk-Romanowskiej
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Wprowadzenie
Monografia TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior jest powiêcona wieloaspektowej edukacji osób starszych,

tym cenniejsza, ¿e oparta na dowiadczeniach. Stanowi ona nie tylko przyk³ad dobrych praktyk, ale tak¿e cechuje siê naukowym podejciem do prezentowanych treci. Do powstania publikacji przyczynili siê przedstawiciele ró¿nych rodowisk
i grup spo³ecznych, miêdzy innymi pracownicy i doktoranci wroc³awskich uczelni
wy¿szych (Uniwersytetu Wroc³awskiego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz
Akademii Medycznej), pracownicy dolnol¹skich organizacji pozarz¹dowych,
a przede wszystkim Seniorzy zaanga¿owani w projekt. To w³anie tym ostatnim
przypisaæ nale¿y autorstwo tytu³u TRZECIA ZMIANA, który symbolizowaæ ma
osoby starsze, trzecie pokolenie, a tak¿e nastanie czasu aktywnego udzia³u Seniorów w ¿yciu spo³ecznym.
Ksi¹¿ka zosta³a tematycznie podzielona na cztery czêci: I. Wokó³ aktywizacji
seniorów, II. Edukacja informatyczna seniorów, III. Edukacja zdrowotna seniorów, IV. Projektowa dzia³alnoæ prosenioralna.
Czêæ pierwsz¹ otwiera artyku³ dr Walentyny Wnuk powiêcony wielowymiarowemu zagadnieniu aktywnoci seniorów. Autorka  doktor nauk humanistycznych, twórca i wieloletni kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wroc³awskim, której dowiadczenia nie mo¿na przeceniæ  swoje rozwa¿ania
kieruje ku mo¿liwociom i ograniczeniom aktywnoci seniorów na Dolnym l¹sku,
a swoje wnioski popiera przeprowadzonymi badaniami naukowymi. Kontynuacjê
tego w¹tku stanowi artyku³ mgr Joanny Ry³ko powiêcony komunikacji grupowej
wród seniorów. J. Ry³ko, jako uczestniczka projektu @ktywny Senior, prowadzi³a
warsztaty a wraz z nimi badania, które zaowocowa³y obron¹ pracy magisterskiej.
Wyniki owych badañ zdecydowa³a siê zaprezentowaæ jako przyk³ad po³¹czenia
dobrej praktyki i naukowego podejcia. Charakter dobrej praktyki ma równie¿ opis
warsztatów Uczenie siê z ¿ycia i z w³asnej biografii, zaprezentowany przez doktorantkê z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego Magdalenê Wnuk-Olenicz.
Dziêki szczegó³owemu opisowi przeprowadzonych zajêæ, dodatkowo wzbogaconego konspektami i materia³ami wykorzystywanymi podczas warsztatów, wraz z seniorami wkraczamy w ich wspomnieniowy wiat. Jeszcze dalsze wycieczki oferuje
artyku³ Grzegorza Mendyki  wybitnego specjalisty z zakresu genealogii, który
w trakcie trwania projektu zabra³ Seniorów w familijn¹ przesz³oæ, jednoczenie
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ucz¹c, w jaki sposób w oparciu o poszukiwanie rodzinnych korzeni budowaæ wiêzi
miêdzypokoleniowe. Czêæ pierwsz¹ koñczy tekst traktuj¹cy o edukacji jêzykowej
seniorów napisany w oparciu o dowiadczenia p³yn¹ce z kursów jêzyka angielskiego przez in¿yniera Marka Gulanowskiego. Autor opisuje specyfikê uczenia siê osób
starszych, zastosowan¹ przez siebie metodykê oraz formy i treci nauczania. Jednoczenie wskazuje obszary, w których podczas kursów dla seniorów lektor powinien
wykazaæ siê nie tylko kompetencjami filologicznymi, ale równie¿ komunikacyjnymi.
Czêæ drug¹  powiêcon¹ edukacji informatycznej seniorów  stanowi¹ trzy
rozbudowane artyku³y. W pierwszym z nich dr Ewa Jurczyk-Romanowska 
adiunkt w Instytucie Pedagogiki, prezes Stowarzyszenia AVEC wspó³tworz¹cego
projekt @ktywny Senior, a jednoczenie redaktor przedstawianej publikacji  zaprezentowa³a analizê procesu motywacyjnego seniorów skutkuj¹cego podjêciem szkoleñ komputerowych. Prowadz¹c badania przed i w trakcie trwania kursu, opisa³a
nie tylko motywy osób starszych, ale tak¿e ich oczekiwania i postulaty. W dalszej
kolejnoci mgr Joanna Golonka  doktorantka w Instytucie Pedagogiki  opisuje
warunki organizacji kursów komputerowych dla pocz¹tkuj¹cych skierowanych do
starszych odbiorców. Prezentowane dowiadczenia s¹ tym cenniejsze, gdy¿ autorka
w projekcie @ktywny Senior zajmowa³a siê w³anie merytorycznym przygotowaniem pierwszego etapu szkoleñ. Kontynuacj¹  kursami dla zaawansowanych i inicjacj¹ w wiat Internetu zaj¹³ siê mgr Jacek Gulanowski  równie¿ doktorant
w Instytucie Pedagogiki. W swojej publikacji wiele miejsca powiêci³ korzyciom
i zagro¿eniom p³yn¹cym z wirtualnego wymiaru, ale równie cenna jest charakterystyka nowej, otwieraj¹cej siê przed seniorami rzeczywistoci. Oba artyku³y zosta³y
wzbogacone zrealizowanym programem szkoleñ oraz przyk³adowymi konspektami zajêæ opracowanymi przez instruktorów kursów, bêd¹cych jednoczenie autorami czêci drugiej przedstawianej publikacji.
Czêæ trzecia z kolei powiêcona zosta³a edukacji zdrowotnej seniorów. Stanowi ona p³ynne przejcie od paradygmatu medycznego prezentowanego przez lekarzy medycyny: Jacka Stankowskiego  opisuj¹cego w sposób przystêpny, wrêcz
popularnonaukowy dolegliwoci wieku dojrza³ego oraz Anny ¯yszczyñskiej, która
z kolei referuje przebieg badañ medycznych wykonywanych przed rozpoczêciem
oraz w trakcie trwania projektu @ktywny Senior. Przechodz¹c do kolejnych tekstów,
obserwujemy swoiste wypieranie podejcia medycznego przez orientacjê humanistyczn¹, a pomiêdzy nimi uplasowa³ siê artyku³ dotycz¹cy aktywnoci fizycznej
w profilaktyce i leczeniu chorób wieku podesz³ego, przygotowany przez zespó³
reprezentuj¹cy Akademiê Wychowania Fizycznego: dr Iwonê Krysiak-Zielonkê
oraz mgr Justynê Mazurek. Z kolei inni reprezentanci AWF  dr Marta Koszczyc
i mgr £ukasz Koper  twórcy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ich macierzystej
uczelni  zajmuj¹ siê przekonaniami zdrowotnymi seniorów w korelacji ze stylem
ich ¿ycia. W swoim tekcie zajmuj¹ siê filozofi¹ zdrowia, holistycznym podejciem
do edukacji zdrowotnej osób starszych. Czêæ pi¹t¹ zamyka artyku³ dr Ma³gorzaty
Synowiec-Pi³at, która opisuje aktywnoæ ludzi starszych w kontekcie promocji zdro-
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wia, opieraj¹c siê w swej analizie na opisie rzeczywistoci polskiej i przyk³adowych
praktykach innych pañstw.
Ostatnia czêæ wprowadza czytelnika w nieco inny klimat, zajmuj¹c siê analiz¹
mo¿liwoci zorganizowania innych projektów, w których beneficjentami byliby seniorzy, a tak¿e analizuj¹c zalety, ale równie¿ s³abe punkty zorganizowanego przedsiêwziêcia, jakim by³ projekt @ktywny Senior. Przegl¹dem i systematyk¹ unijnych
róde³ finansowania projektów prosenioralnych zajê³y siê dr Ewa Jurczyk-Romanowska  tym razem reprezentuj¹c swoj¹ pierwotn¹ dyscyplinê naukow¹, jak¹ jest
prawo  oraz mgr Natalia Romanowska wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach PO IG oraz PO KL. W dalszej kolejnoci wyniki swoich badañ
i wnioski p³yn¹ce z analiz prezentuj¹ mgr Anna Dobrzycka, która wnikliwie przygl¹dnê³a siê za³o¿eniom finansowym oraz bud¿etowi projektu @ktywny Senior, oraz
mgr Aneta Bressa zajmuj¹ca siê problematyk¹ ryzyka w przedmiotowym projekcie.
Podjêcie obu tematów wydaje siê byæ niezwykle istotne z perspektywy tzw. dobrych praktyk, bowiem opracowanie ich stanowi³o najs³abszy element przedsiêwziêcia. Obie autorki nie tylko poddaj¹ krytyce s³abe punkty, lecz  co istotniejsze 
podaj¹ szereg propozycji poprawy, mo¿liwych do przetestowania w kolejnych dzia³aniach na rzecz osób starszych. Czêæ czwart¹, a jednoczenie ca³¹ ksi¹¿kê, zamyka
raport kierownika projektu @ktywny Senior  Mariana Ferenca, bêd¹cy sprawozdaniem z podjêtych w ramach przedsiêwziêcia dzia³añ.
Przygotowuj¹c niniejsz¹ publikacjê, starano siê po³o¿yæ równy nacisk na naukowy wymiar prowadzonych badañ i sporz¹dzanych doniesieñ, a tak¿e na ukazanie praktycznego charakteru zrealizowanego projektu. Dlatego te¿ do ka¿dej z czêci do³¹czone zosta³y wybrane konspekty zajêæ nadaj¹ce siê do dalszego zastosowania w edukacji osób starszych, maj¹ce za zadanie inspirowaæ do szeroko rozumianych dzia³añ edukacyjnych z udzia³em seniorów.
Chc¹c nadaæ opisowi zrealizowanego projektu @ktywny Senior bardziej rzeczywisty, konkretny i identyfikowalny wymiar  w publikacji przedstawiono równie¿
fotografie oraz notki biograficzne twórców i wykonawców przedsiêwziecia, bêd¹cych jednoczenie autorami poszczególnych tekstów niniejszego opracowania. Zdjêcia
stanowi¹ równie¿ graficzne zakoñczenie pierwszych trzech czêci jako dowód na to,
i¿ organizowanie podobnych projektów jest nie tylko mo¿liwym, ale i daj¹cym nies³ychan¹ satysfakcjê przedsiêwziêciem.

Ewa Jurczyk-Romanowska
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dr Walentyna Wnuk
Doradca Prezydenta Miasta Wroc³awia ds. Seniorów

walentynawnuk@poczta.fm

Jest andragogiem, gerontologiem spo³ecznym, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Wroc³awskiego. W latach 19972006 by³a kierownikiem Uniwersytetu III Wieku
przy UWr. Obecnie pe³ni funkcjê Doradcy Prezydenta Miasta ds. Seniorów. By³a Przewodnicz¹c¹ Wroc³awskiej Rady ds. Seniorów I kadencji.
Od wielu lat pracuje na rzecz rodowiska osób starszych, by³a prekursork¹ UTW. W roku 2006 otrzyma³a
Z³oty Medal Uniwersytetu Wroc³awskiego. Uhonorowana zosta³a równie¿
Medalem Edukacji Narodowej i Nagrod¹ Wroc³awia za pracê na rzecz
osób potrzebuj¹cych.

Aktywizacja osób starszych.
Istota  zadania  mo¿liwoci i ograniczenia
: Autorka w miarê wyczerpuj¹co przedstawia problem aktywizacji osób starszych, bêd¹cy
wynikiem badañ, jak i jej dowiadczeñ zawodowych. Przez aktywizacjê osób starszych proponuje rozumieæ zespó³ dzia³añ zmierzaj¹cych do ³agodzenia procesu starzenia siê i jednoczenie jako wyrabianie w ludziach umiejêtnoci bycia starym. Ow¹ aktywnoæ traktuje jako ¿ycie rozwojowe, niezale¿nie od jej obszaru. Omawia równie¿ przyczyny braku aktywnoci, jak i mo¿liwoci jej stymulowania
w wieku starszym. Ilustracj¹ aktywnoci seniorów s¹ przedstawione wzory aktywnoci na przyk³adzie
s³uchaczy UTW.
S³owa kluczowe: aktywizacja, aktywnoæ, wzory aktywnoci, aktywnoæ rozwojowa, wykluczenie
spo³eczne.
Streszczenie
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Byæ aktywnym w starszym wieku, to nie tylko
cieszyæ siê ¿yciem, czasem wolnym, ale tak¿e podejmowaæ obowi¹zki wspó³twórcy swego rodowiska lokalnego: dzielnicy, miasta, stowarzyszenia, innych osób dla
zachowania dziedzictwa kulturowego.
[O. Czerniawska, Style ¿ycia w staroci]
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Chcia³abym z ca³¹ moc¹ przeciwstawiæ siê potocznej opinii o pasywnej postawie ludzi starszych, zaprzeczaj¹cej potrzebie ich aktywnoci. Faktem jest, i¿ wielu
sporód nich ¿yje w przekonaniu, ¿e unikanie wysi³ku fizycznego i umys³owego
zapewni im d³ug¹ i zdrow¹ staroæ. Badania temu zdecydowanie przecz¹. Nale¿y
bowiem uwzglêdniaæ podstawow¹ tendencjê kulturow¹, której wszyscy podlegamy, a któr¹ jest przypisywanie wartoci zachowaniom aktywnym. Aktywnoæ jest
zatem wartoci¹ cenion¹ spo³ecznie, realizuje postulat godnej staroci.
Mylê, ¿e ka¿dy z nas czuje siê najlepiej, gdy ¿yje w rytmie uwzglêdniaj¹cym
pracê (sta³y, dostosowany do danej osoby wysi³ek) i czas wolny (wypoczynek). Dlatego osobom starszym nale¿y stwarzaæ okazjê do sensownej aktywnoci zaspokajaj¹cej przede wszystkim potrzebê bycia u¿ytecznym i potrzebnym. Tak wiêc aktywnoæ jest potrzeb¹ psychiczn¹ i spo³eczn¹ w ka¿dym wieku, nie wy³¹czaj¹c pónych
lat ¿ycia. Ludzie starsi s¹ zadowoleni z siebie, jeli mog¹ podejmowaæ dzia³ania
zastêpcze po utracie dotychczasowych pól aktywnoci (zawodowego, rodzinnego).
Staroæ  widziana jako czas pasywnoci, niemo¿noci, braku szans samorealizacji, zaniku si³ intelektualnych  powoli odchodzi w przesz³oæ. Staroæ mo¿e byæ
pozytywnym etapem ¿ycia, jeli seniorzy bêd¹ mieli mo¿liwoæ prowadzenia aktywnego, produktywnego ¿ycia. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e z wiekiem nasze zaanga¿owania malej¹. Wystêpuje tu jednak znaczne zró¿nicowanie. Potocznie uwa¿a siê,
¿e aktywnoæ zale¿y przede wszystkim od istnienia takiego nawyku oraz systemu
wartoci. Osoby z rozbudzon¹ potrzeb¹ udzia³u w ¿yciu pozostaj¹ takie do jego
koñca, jeli nie zostan¹ ograniczone przez chorobê wyniszczaj¹c¹ organizm; bierne
z wiekiem staj¹ siê jeszcze mniej aktywne. Wynika z tego, ¿e ludzie starsi w ¿yciu
mog¹ wybieraæ miêdzy aktywnoci¹, która jest przejawem m.in. realizacji ich naturalnych potrzeb, a bezruchem, negacj¹ czy te¿ stagnacj¹.
Najbardziej szczytn¹ ide¹ proponowan¹ w Ustawie o pomocy spo³ecznej z dn.
12.03.2004 r.1) jest idea aktywizacji mieszkañców DPS2). Strategia ta jest niczym innym, jak w³aciw¹ odpowiedzi¹ na pytanie: co zrobiæ, aby mieszkañcy DPS byli
bardziej aktywni. Winna ona obejmowaæ trzy zakresy: 1) samoobs³ugê, 2) nawi¹zywanie kontaktów interpersonalnych, 3) udzia³ w zajêciach zorganizowanych, g³ównie terapii zajêciowej.
1)
2)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, Dz.U. 2004.64.593 z póniejszymi zmianami.
DPS  Dom Pomocy Spo³ecznej.
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Badania prowadzone pod moim kierunkiem przez studentów andragogiki nie
potwierdza³y wdra¿ania w praktyce tego pomys³u. Potrzeba wielu lat pracy zespo³u opiekuñczego, by powsta³y nowe modele opieki. Zespó³ opiekuñczy musi siê
sk³adaæ z ludzi wykszta³conych i do tego przygotowanych, natomiast obecnie wród
opiekunów jest wiele osób przypadkowych.
Reasumuj¹c przyjmujê, ¿e aktywnoæ jest potrzeb¹ psychiczn¹ i spo³eczn¹
w ka¿dym wieku. Przez aktywizacjê osób starszych proponujê rozumieæ zespó³

dzia³añ zmierzaj¹cych do ³agodzenia procesu starzenia siê i jednoczenie jako wyrabianie w ludziach umiejêtnoci bycia starym. Aby proces aktywizacji mia³ sens,

nale¿y:
v wyranie okreliæ cel aktywnoci,
v odwo³aæ siê do rzeczywistych potrzeb,
v zmieniaæ postawy ludzi,
v pokazywaæ nowe mo¿liwoci.
Teoriami potwierdzaj¹cymi takie rozumienie aktywnoci w naukach spo³ecznych s¹: gerontologiczna teoria aktywnoci, model konstruktywnej staroci,
staroæ jako zadanie, staroæ produktywna, teoria ca³o¿yciowego rozwoju cz³owieka, idea animacji, styl ¿ycia jako uczenie siê, teoria kryzysów rozwojowych czy model dynamicznej staroci.

Czy aktywnoæ jest potrzebna osobie starszej?
Tak, jeli swoje ¿ycie traktuje rozwojowo, pozostaj¹c w zgodzie z za³o¿eniami
wczeniej wymienionych teorii dotycz¹cych pomylnego starzenia siê. W tym tkwi
tajemnica dojrzewania w cz³owieczeñstwie.
Rozwój (¿ycie rozwojowe) jest szans¹ dan¹ cz³owiekowi, który mo¿e j¹ podj¹æ,
aby lepiej i godniej siê starzeæ. Dokonanie tego wyboru jest zawsze równoznaczne
z podjêciem aktywnoci. Dlatego trzeba wzbogacaæ swoj¹ wiedzê, swoje dowiadczenie, byæ zaanga¿owanym w ró¿ne dzia³ania, wtedy mamy szansê na g³êbsze
rozumienie otaczaj¹cego nas wiata. Gnunoæ prowadzi do powolnego rozk³adu
i utraty niezale¿noci, w rezultacie wykluczenia. Jeli nie podejmiemy aktywnoci,
twórcze mo¿liwoci zanikaj¹. Aktywnoæ osób starszych traktujê jako ¿ycie rozwojowe. Przyjêcie takiej postawy dla ka¿dego cz³owieka mo¿e znaczyæ co innego. Nie
ma aktywnoci bez rozwoju i rozwoju bez aktywnoci. Dzisiaj ca³o¿yciowa edukacja zanurzona jest w wiecie spo³eczno-kulturowym cz³owieka, przesta³a byæ zarezerwowana dla standardowych instytucji edukacyjnych. Dzisiaj ¿ycie towarzyskie
jest traktowane jako kolejny obszar edukacji nieformalnej.

Czy aktywnoæ rozwojowa jest faktycznie potrzebna osobom starszym?
Nie mam w¹tpliwoci, ¿e odpowied winna brzmieæ: tak, poniewa¿:
 chc¹ s³u¿yæ swoim dowiadczeniem,
 pragn¹ byæ u¿yteczni i potrzebni,
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odczuwaj¹ potrzebê odwie¿enia wiedzy,
pragn¹ kontaktów towarzyskich,
chc¹ byæ niezale¿ni,
pragn¹ kreacji w³asnej, byæ podziwiani,
chc¹ rozwi¹zywaæ swoje problemy,
pragn¹ godnie siê starzeæ,
chc¹ realizowaæ marzenia z m³odoci,
szukaj¹ sensu ¿ycia (bilansuj¹c ¿ycie),
chc¹ kompensowaæ braki w umiejêtnociach, kompetencjach,
chc¹ uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczno-kulturowym,
pragn¹ pokonywaæ dystans miêdzypokoleniowy,
chc¹ byæ jak najd³u¿ej m³odzi (nauka odm³adza),
chc¹ byæ sprawni,
chc¹ zachowaæ zdrowie, d³ugo ¿yæ,
pragn¹ byæ szczêliwi,
pragn¹ budowaæ poczucie w³asnej wartoci,
maj¹ potrzebê akceptacji przez otoczenie,
pragn¹ wymiany emocji, uczuæ,
chc¹ pokonywaæ samotnoæ, poczucie pustki.
Aktywnoæ rozwojowa, realizuj¹c ideê ca³o¿yciowego rozwoju, obejmuje cztery
wymiary aktywnoci (zgodnie ze standardami zaproponowanymi przez E. Faure'a3)):
 uczyæ siê, aby poznaæ,
 uczyæ siê, aby dzia³aæ,
 uczyæ siê, aby ¿yæ wspólnie,
 uczyæ siê, aby byæ.
To cztery filary ca³o¿yciowej edukacji.
Obecnie ¿ycie rozwojowe nie jest wy³¹cznie przywilejem m³odoci. Analfabetami dzisiaj s¹ ludzie, którzy nie podejmuj¹ trudu, aby umieæ siê uczyæ, oduczyæ
i nauczyæ4).
Aktywnoæ jest wiêc realizacj¹ wiêkszoci potrzeb cz³owieka. Sztuka polega na
tym, aby wród zajêæ, które jestemy w stanie wykonaæ, wybraæ takie, jakie cenimy
najbardziej, zapewniaj¹ce nam uznanie otoczenia i osobist¹ satysfakcjê.

Czym jest aktywnoæ?
Aktywnoæ mo¿e byæ definiowana ró¿norodnie:

w biologii  czynnoæ organizmu w celu zaspokojenia potrzeb ¿yciowych,
w psychologii  w³aciwoæ indywidualna jednostki,
l w gerontologii  zespó³ dzia³añ opóniaj¹cych proces starzenia siê,
l
l

3)
4)

E. Faure,

Uczyæ siê, aby byæ
Trzecia fala

A. Toffler,

, Warszawa 1975.

, Poznañ 1997.
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l w andragogice  czynnik rozwoju cz³owieka,
l w medycynie  zapobieganie wielu chorobom.
Wynika z tego, ¿e aktywnoæ jest dzisiaj rozumiana jako synonim ¿ycia, warunek rozwoju, podstawa leczenia wielu chorób, szansa twórczego wyra¿ania siebie
jako regulacja kontaktów z otoczeniem. Jest zabiegiem profilaktycznym, umo¿liwia
bycie u¿ytecznym w formie zindywidualizowanej, uwzglêdniaj¹cej mo¿liwoci,
upodobania, zwyczaje, wreszcie jest podstaw¹ godnego starzenia siê.
Wed³ug psychologii pónej doros³oci mówi siê o aktywnoci psychofizycznej (gimnastyka), psychospo³ecznej (kontakty towarzyskie), podmiotowej, inaczej osobistej (bilans ¿ycia), metafizycznej, inaczej duchowej (transgresja  przekraczanie siebie). Cz³owiek ma szansê dzia³aæ we wszystkich wymienionych wymiarach. Aktywnoæ jest istotnym sk³adnikiem okrelonej filozofii starzenia siê proponowanej przez gerontologów. Buduje przestrzeñ ¿yciow¹ cz³owieka, która z wiekiem jest w naturalny sposób ograniczana. Daje szanse wykorzystania potencja³u
osób starszych (m.in. wolontariat). Zawsze jest podstaw¹ zachowania samodzielnoci i zaradnoci, a na pewno wzajemnej pomocy w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Aktywnoæ daje szansê walki z negatywnym stereotypem staroci, który
jest krzywdz¹cym wyobra¿eniem obecnego spo³eczeñstwa (kult m³odoci). W konsekwencji, interesuj¹c¹ nas problematyk¹ w okresie pónej doros³oci s¹ wszelkie
dzia³ania pomagaj¹ce w zachowaniu nie tylko zdrowia fizycznego, ale równie¿ psychicznego i spo³ecznego. Dlatego wród predykatorów pomylnego starzenia wymienia siê nie tylko zdrowie w sensie fizycznej kondycji, ale równie¿ samoakceptacjê, pozytywne relacje z innymi ludmi, panowanie nad rodowiskiem spo³eczno-kulturowym oraz posiadanie celu w ¿yciu.
Aktywnoæ osoby starszej staje siê fundamentalnym czynnikiem decyduj¹cym
o kszta³cie i wielkoci przestrzeni ¿yciowej cz³owieka. Tê przestrzeñ ¿yciow¹, obok
aktywnoci w³asnej, buduje rodowisko spo³eczne, tj.: wiat innych ludzi, rodowisko lokalne, s¹siedzkie, rodzinne. Obecnie obserwujemy drastyczne ograniczenie
wymiarów przestrzeni ¿yciowej ludzi starszych, w której dotychczas funkcjonowali. Stanowi to powa¿ny problem, bowiem dla ludzi starszych wiek spo³eczny jest
wyrazem ich spo³ecznej sytuacji. Tak wiêc staroæ to równie¿ proces zmian wywo³any reakcj¹ na to wszystko, co dzieje siê w rodowisku starzej¹cej siê jednostki, zmieniaj¹ siê bowiem zakresy, charakter i hierarchia aktywnoci spo³ecznych. Inaczej
mówi¹c, cz³owiek starszy musi siê przystosowaæ do nowej sytuacji spo³eczno-kulturowej. Tu wa¿ne jest wspó³uczestniczenie seniorów w ¿yciu spo³ecznoci s³u¿¹ce
korzystaniu z ich potencja³u, przeciwdzia³aniu wyobcowaniu (mierci spo³ecznej),
daj¹ce szanse na aktywnoæ.
Zatem aktywnoæ przeciwdzia³a wykluczeniu spo³ecznemu, dostarcza instrumentów dzia³ania, umo¿liwia znalezienie grupy wsparcia, stwarza mo¿liwoæ realizacji poradnictwa formu³¹ osoba starsza  osobie starszej. Aktywnoæ cz³owieka
starszego jest równie¿ wskanikiem jego jakoci ¿ycia. Aby godnie ¿yæ, trzeba byæ
aktywnym, w innym przypadku ¿ycie przekszta³ca siê jedynie w trwanie.
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Motto amerykañskich gerontologów brzmi: Celem aktywnej staroci jest nie
tyle wyd³u¿anie lat ¿ycia, ile dodawanie ¿ycia latom . Oznacza to wyd³u¿anie staroci m³odej, czynnej oraz odsuwanie w jak najdalsze lata staroci sêdziwej, niesprawnej, rozanga¿owanej i biernej. Polega to na rozbudzaniu zainteresowañ
i podejmowaniu przez jednostkê prac, które bêd¹ przynosi³y satysfakcjê.
5)

Jaka aktywnoæ?

Chodzi tu o aktywnoæ ró¿nego rodzaju: intelektualn¹, spo³eczn¹, obywatelsk¹,
kulturaln¹, religijn¹, fizyczn¹, domowo-rodzinn¹, zawodow¹, towarzysk¹, klubow¹,
twórcz¹, osobist¹, krajoznawcz¹, hobbystyczn¹, internetow¹, opiekuñcz¹, zawodow¹
oraz wolontariack¹.
W literaturze przedmiotu spotykamy wiele ró¿nych kategoryzacji aktywnoci
osób starszych. wiadczy to o ogromnych mo¿liwociach w tym zakresie. Mówi siê
m.in. o aktywnoci codziennej (obowi¹zki dnia codziennego), aktywnoci kontynuowanej (czytanie codziennej prasy, spacer), aktywnoci nowo podjêtej (nauka
na komputerze, opieka nad osob¹ starsz¹).
Wskazuje siê na aktywnoæ rekreacyjno-hobbystyczn¹ (praca na dzia³ce, zajêcia sportowe, uprawianie zajêæ mi³oniczych), receptywn¹ (ogl¹danie telewizji
czy s³uchanie radia, korzystanie z Internetu), integracyjn¹ (dzia³ania o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, towarzyskim, wspólnotowym: kluby seniora, UTW ,
stowarzyszenia, praca charytatywna).
Wród kategorii aktywnoci wymienia siê: aktywnoæ formaln¹ (polega na
pracy w stowarzyszeniach), aktywnoæ nieformaln¹ (polegaj¹ca przede wszystkim na kontaktach rodzinnych, z przyjació³mi, z s¹siadami), aktywnoæ samotnicz¹ (obejmuj¹ca takie zajêcia, jak ogl¹danie TV, korzystanie z Internetu, czytanie,
rozwój w³asnej twórczoci, pamiêtnikarstwa, korespondencji).
Mo¿emy równie¿ wskazaæ na kierunki przejawianej aktywnoci:
l dla siebie (nauka jêzyka),
l dla grupy (praca w samorz¹dzie),
l dla rodowiska zewnêtrznego (wspó³praca z DPS),
l dla rodziny (opieka nad wnukami).
Podejmowane aktywnoci powinny przede wszystkim zaspokajaæ rzeczywiste
zainteresowania, spe³niaj¹c jednoczenie wymóg dzia³añ cenionych spo³ecznie.
Badania , które ostatnio prowadzi³am wród seniorów Dolnego l¹ska w nik³ym procencie potwierdzaj¹ to bogactwo mo¿liwoci w³asnej aktywnoci (dotycz¹
6)

7)

5)
6)
7)

Z.R. Ryn,

Staroæ otwiera nam oczy

, Charaktery 1999, nr 10.

UTW  Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Badania w³asne, wynikaj¹ce z moich zainteresowañ zawodowych i pe³nionych funkcji, dotycz¹ce
kondycji ¿yciowej dolnol¹skich seniorów przeprowadzone w 2007 roku przez Dolnol¹sk¹ Radê
ds. Seniorów przy Marsza³ku Województwa Dolnol¹skiego, których by³am inicjatorem, wspó³realizatorem i wspó³autorem raportu dostêpnego na stronie internetowej Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnol¹skiego.
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one g³ównie rodowisk wiejskich i ma³omiasteczkowych). W tym obszarze wyniki
badañ potwierdzaj¹ wczeniej sygnalizowany pasywny styl ¿ycia osób starszych,
bowiem prawie 90% nie uczestniczy w jakichkolwiek organizacjach spo³ecznych.
Zaledwie 4% ogó³u badanych przyznaje siê do udzia³u czynnego w pracach organizacji spo³ecznych, dotyczy to w przewa¿aj¹cej wiêkszoci mê¿czyzn, mieszkañców
miast. Tê nisk¹ aktywnoæ w stowarzyszeniach uzupe³nia praca w organizacjach
kocielnych, które niejako z definicji zarezerwowane s¹ dla starszych; tu dzia³a
nieca³e 3%. To przede wszystkim kobiety mieszkaj¹ce na wsi. Do placówek (z ofert¹
dla starszych tzw. klubów seniora) uczêszcza tylko 3,6% badanych. Dotyczy to
zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn, osób relatywnie m³odszych, a niski wynik t³umaczyæ mo¿e brak takiej oferty w miejscu zamieszkania.
Jak przedstawiaj¹ siê kontakty spo³eczne badanych seniorów? Zdecydowanie
na pierwszym miejscu znalaz³y siê kontakty z dzieæmi i rodzin¹, ponad 50% wypowiedzi wskazuje na codzienne z ni¹ kontakty (zapewne mieszkaj¹ razem lub blisko siebie). Do kilku razy w tygodniu przyznaje siê ponad 23% badanych. Spotkanie
jeden raz w tygodniu dotyczy 3% wypowiedzi, podobna iloæ nie ma ¿adnych kontaktów.
Spotkania z przyjació³mi czy znajomymi, chocia¿ znalaz³y siê na drugim miejscu (ponad 12% wypowiedzi), okaza³y siê nie tak znacz¹ce, jak mo¿na by by³o przypuszczaæ. A przecie¿ umo¿liwiaj¹ m.in. wzajemn¹ wymianê us³ug (pomoc wzajemn¹), wsparcie, daj¹ radoæ w monotonii ¿ycia. Dope³nieniem mo¿liwych kontaktów spo³ecznych bêd¹ spotkania z przedstawicielami s³u¿b spo³ecznych. Z pracownikami pomocy spo³ecznej codziennie spotyka siê zaledwie 2,5% badanych, nigdy nie mia³o z nimi do czynienia ponad 82%. Wygl¹da na to, ¿e zapotrzebowanie
na pomoc spo³eczn¹ w badanych gminach jest niewielkie  czy jest to wynikiem
braku informacji o takich mo¿liwociach?
Czy lepiej przedstawia siê korzystanie z pomocy pracowników zdrowia"? Codziennie z konsultacji medycznej korzysta zaledwie 0,5% badanych, nigdy nie by³o
w orodku zdrowia ponad 20%. Wizyta raz w roku dotyczy ponad 8% seniorów,
natomiast po kilka razy w roku czy miesi¹cu korzysta prawie 34%. Mówi siê, ¿e
starsi okupuj¹ s³u¿bê zdrowia, jednak¿e wyniki tu przedstawione doæ umiarkowanie to potwierdzaj¹. Mo¿na tu rozwa¿yæ dostêpnoæ us³ugi medycznej, szczególnie specjalistycznej.
Wreszcie mamy spotkania z ksiêdzem, tu ponad 42% badanych wskazuje na
kontakt jednorazowy (pewnie kolêda), codziennie dociera do ksiêdza prawie 2%
badanych, nigdy nie kontaktowa³o siê prawie 20%.
Czy interesuje badanych dalsza aktywnoæ zawodowa, której zostali jak¿e
czêsto wczeniej pozbawieni (wczeniejsze emerytury, pomostówki)? Ponad 46%
seniorów zapytanych o ewentualn¹ kontynuacjê aktywnoci zawodowej, odpowiedzia³o pozytywnie. Standardy unijne proponuj¹ w miarê mo¿liwoci reaktywacjê
zawodow¹ ludzi starszych, równie¿ w formie pracy wolontariackiej, lecz brak zainteresowania takim obrotem sprawy wyra¿a 53,1% badanych.
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Jakie wzory aktywnoci obserwuje siê wród ludzi starszych?

Pos³u¿ê siê tu dowiadczeniem zdobytym podczas pracy w charakterze kierownika UTW przy Uniwersytecie Wroc³awskim. Nale¿y dodaæ, i¿ Uniwersytety
Trzeciego Wieku to rozwijaj¹ce siê dynamicznie placówki, które pokazuj¹ rzeczywiste mo¿liwoci w analizowanym problemie. Zatem obserwowane wzory aktywnoci seniorów w UTW to:
n utrzymuj¹cy wysok¹ aktywnoæ  uczestnicz¹ w wielu zajêciach proponowanych w placówce;
n zabiegaj¹cy o kontynuacjê aktywnoci zawodowej, s³u¿enie swoimi kompetencjami, np. lektorki, rehabilitantki, prawniczki, pielêgniarki, polonistki, korektorki, artyci (przewa¿aj¹ kobiety);
n ukierunkowani na jeden rodzaj aktywnoci  zajmowanie siê jedn¹, ulubion¹
dziedzin¹: chór, kabaret, jêzyk, praca w samorz¹dzie;
n oddaj¹cy siê kontemplacji, podsumowywaniu i analizie ¿ycia, rekonstrukcji dowiadczenia, przy wycofywaniu siê z aktywnoci zewnêtrznej: uczestnicy warsztatów czy seminariów ukierunkowanych na problem;
n liderzy potwierdzaj¹cy zasadnoæ bycia u¿ytecznym i potrzebnym, o silnym
poczuciu odpowiedzialnoci za placówkê: cz³onkinie samorz¹du, wolontariuszki,
opiekunki grup i sekcji (tu równie¿ dominuj¹ kobiety);
n osoby, które charakteryzuje oczekiwanie opieki i pomocy ze strony otoczenia,
jest im to potrzebne do zachowania aktywnoci: podopieczni sekcji wzajemnej
pomocy;
n gwiazdy o silnej osobowoci, niekoniecznie wspó³pracuj¹ce z grup¹, maj¹
potrzebê indywidualnego zaistnienia w placówce, autorzy jednostkowych zdarzeñ.
Ka¿da z nich wymaga innej pomocy terapeutycznej i innego wsparcia psychologicznego i odmiennej oferty rozwojowej.
W kategoriach postaw przejawianej aktywnoci mo¿na mówiæ o: reformatorze, obserwatorze, wiernym konsumencie, samorealizuj¹cym siê (w³asny program partycypacji), liderze, roszczeniowcu, nieaktywnym,wreszcie gwiedzie.
Jakie s¹ przyczyny braku aktywnoci?

Wejcie w jesieñ ¿ycia jest dzisiaj trudne, gdy¿ nie sprzyja ono ludziom starszym, poniewa¿ najwy¿sz¹ miar¹ wartoci wspó³czesnego cz³owieka jest jego wydajnoæ. Dzieli siê ludzi wed³ug wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego, która
dokonuje selekcji nas wszystkich na lepszych i gorszych obywateli. A przecie¿
jest wiele mo¿liwoci budowania tzw. produktywnoci cz³owieka.
Panuj¹cy dzi kult m³odoci jest powa¿n¹ barier¹, przybiera czêsto karykaturalne formy w postaci m³odzieñczych seniorów. Jest to swoisty bunt wobec przemijania, przeciw staroci.
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Szybkie tempo przemian spo³eczno-kulturowych wymaga du¿ej zdolnoci adaptacji, a ta jest cech¹ m³odoci. Cz³owiek starszy we wspó³czesnej cywilizacji, mimo
wielu udogodnieñ technicznych, wci¹¿ prezentuje sob¹ analfabetyzm informatyczny. Lêk przed staroci¹, który w innych krêgach kulturowych i w innych epokach
tak silnie nie wystêpowa³, narasta z dnia na dzieñ.
Niski poziom indywidualizmu, w konsekwencji zachowawczy styl ¿ycia, powoduje brak aktywnoci, przybieranie postawy pasywnej. Z drugiej strony mo¿na
dzisiaj zaobserwowaæ wielu seniorów, którzy maj¹c wiadomoæ tych faktów, staraj¹ siê z najwy¿szym wysi³kiem dorównaæ m³odym energi¹, wydajnoci¹ pracy,
a nawet wygl¹dem zewnêtrznym. Kiedy przestan¹ byæ wydajni, przestan¹ byæ potrzebni. A niepotrzebni mog¹ odejæ w zapomnienie i w rezultacie byæ skazani na
samotnoæ (to filozofia narastaj¹cego ageizmu). Osoby starsze pozostaj¹ wycofane
z rynkowej gry o sukces. Wymagaj¹ wiêc stymulacji w³aciw¹ polityk¹ spo³eczn¹.
Dodatkowo trudn¹ sytuacjê osób starszych w rozpatrywanym problemie powoduje
brak stabilizacji struktur otoczenia, wszystko wokó³ jest chwiejne, mo¿na polegaæ
tylko na sobie.
Z³o¿onoæ zagadnienia wskazuje na zewnêtrzne i wewnêtrzne przyczyny braku aktywnoci. Mo¿na mówiæ równie¿ o przyczynach osobowociowych, kulturowych, spo³ecznych. Lista ich jest d³uga i niekoniecznie w badaniach ujawni³y siê:
 brak wiary we w³asne mo¿liwoci,
 lêk przed negatywn¹ ocen¹ otoczenia,
 stan zdrowia, depresyjnoæ,
 sytuacja rodzinna,
 niski poziom indywidualizmu,
 obawa przed nara¿eniem siê na miesznoæ (ocena rodziny),
 oczekiwania spo³eczne (negatywny stereotyp staroci),
 brak poczucia kontroli nad w³asnym ¿yciem,
 niew³aciwa postawa wobec ¿ycia (wycofania, agresji, zale¿noci),
 spadek si³ witalnych,
 dotychczasowy styl ¿ycia (brak nawyku aktywnoci),
 postêp techniczny, wynikaj¹cy st¹d analfabetyzm wtórny,
 egoistyczne nastawienie,
 niski poziom w³asnej wartoci,
 nadopiekuñczoæ (rodziny, opieki spo³ecznej),
 negatywny bilans ¿ycia,
 sytuacja ekonomiczna,
 brak ofert w miejscu zamieszkania,
 ageizm (postawa m³odych ludzi),
 lêk przed nowym,
 brak stabilizacji struktur otoczenia,
 media (obraz cz³owiek starszego),
 bariery architektoniczne,
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 brak umiejêtnoci wyjcia poza sferê prywatn¹,
 brak poczucia bezpieczeñstwa ekonomicznego, spo³ecznego,
 brak umiejêtnoci tworzenia wiêzi stowarzyszeniowych,
 postawa familiocentryzmu i braku zaufania do ludzi,
 utrata atrakcyjnoci,
 bariery polityczne (niew³aciwa polityka spo³eczna wobec seniorów),
 ograniczona przestrzeñ ¿yciowa,
 brak umiejêtnoci zarz¹dzania czasem wolnym,
 system emerytalny (od lat niezmieniany  m³odzi emeryci).
Ludzie starsi pozbawieni aktywnoci szybciej siê starzej¹: psychicznie, fizycznie, spo³ecznie, kulturowo. Staj¹ siê ubodzy emocjonalnie i spo³ecznie. Brak aktywnoci, kontaktów, pomocy ze strony innych osób, s³u¿enia swoj¹ osob¹ daje poczucie w³asnej nieprzydatnoci, prowadzi do poczucia krzywdy, izolacji, osamotnienia,
przekonania o braku w³asnej wartoci.
Jak stymulowaæ, mobilizowaæ do aktywnoci?

Dostrzegam tu du¿e mo¿liwoci, wykorzystuj¹c m.in. za³o¿enia idei animacji
spo³eczno-kulturalnej. Konieczne wydaje siê zaistnienie animatora osób starszych
w spo³ecznociach lokalnych. Trzeba w sposób planowy i przemylany w³¹czaæ cz³owieka w ró¿ne sytuacje wymagaj¹ce wspó³dzia³ania i kontaktów z innymi. Wród
nich na uwagê zas³uguj¹ wszelkie programy edukacyjne, które s¹ prac¹ nad wiadomoci¹ w ramach profilaktyki gerontologicznej. Tu popularyzacja uczenia siê jako
stylu ¿ycia oraz nowelizacja ustawy o szkolnictwie wy¿szym, umo¿liwiaj¹ca otwarcie siê uczelni publicznych i niepublicznych na nieformaln¹ edukacjê osób starszych,
du¿o by pomog³a.
Nowe cie¿ki edukacyjne proponowane przez uczelnie zaspokaja³yby narastaj¹ce aspiracje edukacyjne najstarszego pokolenia. Tu nale¿y wyartyku³owaæ edukacjê informatyczn¹ na szerok¹ skalê. Musimy zadbaæ o w³aciw¹ ofertê w miejscu
zamieszkania osób starszych.
Niew¹tpliwie równie¿ wszelkie próby reaktywacji zawodowej wraz z wolontariatem dawa³yby du¿e szanse na zmianê. W tym miejscu na wyró¿nienie zas³uguje
udzia³ w pracach organizacji pozarz¹dowych (w krajach wysoko rozwiniêtych to
ludzie starsi stanowi¹ trzon wolontariatu).
Konieczne wydaje siê prowadzenie kursów przejcia na emeryturê, które przygotowywa³yby do nowej sytuacji spo³ecznej, a tak¿e rozwój poradnictwa gerontologicznego, po³¹czony z inicjowaniem grup samopomocowych i grup wsparcia spo³ecznego.
Zmiana modelu opieki nad ludmi starszymi powinna proponowaæ rezygnacjê
z modelu protekcjonalnego na rzecz modelu edukacyjnego.
Dopóki trwa zaanga¿owanie w te i inne rodzaje aktywnoci, trwa m³odoæ
w staroci. Bowiem cz³owiek, który ma potrzebê aktywnoci, nie starzeje siê do koñca.
Cz³owiek wiadomy, i¿ jego zaanga¿owanie stanowi najlepszy eliksir m³odoci,

Aktywizacja osób starszych. Istota  zadania  mo¿liwoci i ograniczenia

Walentyna Wnuk
ma dobr¹ formê psychofizyczn¹, chêtnie podejmuje prace na rzecz innych, jest zadowolony z ¿ycia. Inaczej mówi¹c, ma poczucie stosunkowo wysokiej jakoci ¿ycia.
Zakoñczenie  wnioski
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Nale¿y umo¿liwiæ reaktywacjê ludzi jesieni ¿ycia, mog¹cej byæ okresem,
w którym organizuje siê i realizuje nowe zadania, obiera nowe cele i podejmuje
nowe zainteresowania. Jest to poszukiwanie adekwatnego i satysfakcjonuj¹cego zastêpstwa utraconych ról. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez realizacjê postulatów w³aciwej polityki spo³ecznej wobec seniorów:
n Aktywizacja rodowiskowa przewidziana polityk¹ spo³eczn¹, zgodna ze standardami unijnymi wymaga wielu ofert s³u¿¹cych podtrzymaniu, stymulacji
aktywnoci ³¹cznie z organizacj¹ wolontariatu. Czas wolny, jak¿e czêsto bêd¹cy pustym, okupowanym przez telewizjê, musi staæ siê czasem prze¿ywanym. Do tego potrzebne s¹ rozmaite placówki czasu wolnego, poradnictwo i informacja w tym zakresie.
n Budowanie nowej wiadomoci  edukacja do staroci bêd¹ca prac¹ nad
wiadomoci¹.
n Postulujê maksymalne wyd³u¿anie aktywnoci zawodowej, zgodnie ze standardami unijnymi (niezdolni do pracy przechodz¹ na rentê).
n Pomoc spo³eczna, aby w sposób rzeczywisty przyczynia³a siê do zmiany
jakoci ¿ycia osób starszych, musi uwzglêdniaæ w systemowych rozwi¹zaniach trzy elementy: integracjê, aktywizacjê i edukacjê osób starszych.
n Dzia³ania w ramach polityki spo³ecznej powinny umo¿liwiæ przystosowanie siê osób starszych do zmieniaj¹cego siê obrazu spo³eczeñstwa, aby nad¹¿ali za biegiem ¿ycia, mieli mo¿liwoæ s³u¿enia potencja³em, jaki sob¹ prezentuj¹.
n Nasilaj¹ce siê wykluczenie spo³eczne obejmuje trzy g³ówne powody: styl
¿ycia seniorów, silnie zakorzenione stereotypy dotycz¹ce staroci, zakotwiczone w spo³ecznej wiadomoci, wreszcie trudn¹ sytuacjê materialn¹ seniorów i ograniczony bud¿et. Pojawia siê nowa przyczyna: postêpuj¹ca informatyzacja przestrzeni ¿yciowej.
n Programy wsparcia ludzi starszych wymagaj¹ zmiany dotychczasowych
priorytetów polityce spo³ecznej, w tym równie¿ reorganizacji pewnych elementów systemu ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej.
Nowe, inne wzory aktywnoci seniorów pokazuje nam integruj¹ca siê Europa.
To senior aktywny, cz³owiek przysz³oci, który jest twórczy, otwarty, rozumiej¹cy
siebie. wiat spo³eczno-kulturowy wype³niaj¹cy przestrzeñ ¿yciow¹ cz³owieka starszego, nadaje egzystencji g³êbszy sens, podnosi jej wartoæ, buduj¹c poczucie stosunkowo wysokiej jakoci ¿ycia. Przestrzeñ spo³eczno-kulturow¹ ¿ycia cz³owieka
starszego tworzy nie tylko rodowisko zewnêtrzne, m.in. placówki opieki i pomocy,
instytucje kultury, oferta kulturalna w miejscu zamieszkania; tworzy j¹ równie¿ rodowisko wewnêtrzne cz³owieka: jego filozofia ¿ycia, preferowane wartoci, stosu-
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nek do w³asnej staroci, realizowany model ¿ycia, aktywnoci czasu wolnego, kontakty spo³eczne. Starsi ludzie powinni czuæ siê wspó³odpowiedzialni za ten obraz.
Odpowiedzialnoæ wobec seniorów równie¿ musi sob¹ prezentowaæ polityka spo³eczna, co ci¹gle chyba pozostaje w sferze postulatów.
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Wsród jej zainteresowañ zawodowych
wymienia: animacjê spo³eczno-kulturow¹, komunikacjê spo³eczn¹ oraz
gerontologiê. Posiada szerokie dowiadczenia w zakresie prowadzenia
warsztatów z komunikacji grupowej
wród m³odzie¿y podczas szkoleñ zawodowych oraz wród seniorów. Prywatnie interesuje siê muzyk¹, grafik¹,
wzornictwem, lubi tak¿e piesze wêdrówki oraz jazdê na rowerze.

Budowanie komunikacji grupowej wród
seniorów. Analiza badañ w³asnych
Streszczenie: Twórczy charakter zajêæ jest przydatny, zw³aszcza obecnie, kiedy w krótkim czasie ludzie pragn¹ osi¹gn¹æ dalekosiê¿ne rezultaty swoich poczynañ. Metody twórczego dzia³ania
w grupie pozwalaj¹ na szybkie poznanie innych osób,

stworzenie wiêzi w zespole i kszta³towanie

przep³ywu informacji oraz zdobycie wiedzy poprzez aktywne i twórcze dzia³anie. Najwa¿niejszy wniosek
zwi¹zany jest jednak z tez¹, ¿e budowanie komunikacji grupowej za pomoc¹ twórczych metod dzia³ania jest odpowiednie tak¿e dla osób starszych. Pozwala im na pe³n¹ integracjê, sprzyja tak¿e ich pobudzeniu do podejmowania aktywnych form spêdzania czasu i uczenia siê, a co za tym idzie, rozwijaniu
siê do pe³nienia roli aktywnego seniora. Mo¿na zasugerowaæ, ¿e twórczoæ i aktywnoæ wytworzona
podczas warsztatów z komunikacji grupowej stanowi dla seniorów rodzaj dowiadczenia spo³ecznego,
byæ mo¿e dla wiêkszoci nowego, ale nie znaczy to, ¿e przez nich negowanego albo wypieranego. Jak
wynika bowiem z przeprowadzonych warsztatów, seniorzy s¹ wiadomi koniecznoci zmian i s¹ na
nie otwarci, potrzebuj¹ jedynie zrozumienia i wsparcia na drodze do nich. Sposoby edukacji i przystosowywania siê ludzi starszych w obecnych czasach do ró¿nego rodzaju zmian, nie musz¹ zatem odbiegaæ od standardów uczenia m³odych ludzi. Z pewnoci¹ niektórzy seniorzy potrzebuj¹ w trakcie ucze-
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nia siê trochê wiêcej czasu i wyrozumia³oci. Jednak jak w ka¿dej grupie wiekowej, wród ludzi starszych tak¿e znajduj¹ siê osoby bardziej bystre i energiczne oraz osoby spokojne czy niemia³e. Nie ma
natomiast istotnych powodów, które mia³yby ich dyskwalifikowaæ w ramach skutecznego uczenia siê
i poznawania nowych rzeczy.

S³owa kluczowe: seniorzy, osoby starsze, komunikacja grupowa, projekt, twórczoæ, aktywnoæ, zajêcia, dzia³anie, inicjatywa, potrzeby, edukacja.

Jesieñ jest m¹dra! Ods³ania odchodz¹ce piêkno (...)
Dziêki za jesieñ! Jesieni¹ nic nie jest niedojrza³e, gwa³towne, niezrównowa¿one.
Wszystko jest spokojne, wype³nione, dojrza³e, pogodzone, spójne.
[Pino Pellegrino, Kocham jesieñ]

Wprowadzenie

Komunikacja miêdzy ludmi, za pomoc¹ ró¿nych sposobów zawsze by³a i nadal jest, podstaw¹ procesu socjalizacji, zdobywania wiedzy, ale i zaspokajania elementarnych potrzeb. Zdaniem psychologów w ka¿dej spotykaj¹cej siê grupie uczestnicy maj¹ trzy zasadnicze potrzeby: poczucia przynale¿noci, wywierania pewnego
wp³ywu oraz poczucia wartoci (wa¿noci) . Tym bardziej wiêc komunikacja
w grupie musi mieæ pewien poziom, dziêki któremu mo¿liwe jest zaspokojenie wymienionych potrzeb. Obecnie wiat rozwija siê bardzo szybko i nieustannie zmienia, co niesie ze sob¹ koniecznoæ nowatorskich metod edukacji spo³eczeñstwa. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e wspó³czenie sposób nawi¹zywania konwersacji
jest istotny i nieodzowne staje siê prowadzenie warsztatów ucz¹cych prawid³owych
relacji miêdzyludzkich. Wród licznych przeobra¿eñ, które maj¹ miejsce wspó³czenie, konieczne staje siê zw³aszcza w³aciwe podejcie do ludzi starszych i ich dalszego rozwoju. Ludzie w wieku 60+ stanowi¹ grupê osób, która najbardziej jest
nara¿ona na zagubienie we wspó³czesnym wiecie, je¿eli we w³aciwy sposób nie
zostanie przygotowana do licznych zmian. Obecnie k³adzie siê wiêc nacisk na rozwój ludzi starszych. Wyd³u¿aj¹cy siê okres ¿ycia stawia bowiem przed ludzkoci¹
nowe wyzwania. Za najwa¿niejsze z nich uwa¿am edukacjê ludzi starszych oraz ich
pobudzanie do czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e im wiêcej
cz³owiek podejmuje kontaktów interpersonalnych, tym lepiej siê komunikuje z otoczeniem. Jak twierdzi J. Kargul: (...) jest wiele sposobów przekazywania komunikatów, którymi pos³uguj¹ siê ludzie podczas interakcji interpersonalnych i je¿eli
postrzega siê je jako obszar edukacji, wówczas  najprociej rzecz ujmuj¹c  podczas
interakcji cz³owiek uczy siê komunikowania z innymi ludmi . E. Trafia³ek z kolei
1)

2)

1)
2)

Metody aktywizuj¹ce w pedagogice grup
Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji doros³ych. Przes³anki do budowania teorii edukacji ca³o¿yciowej
E. Wójcik,

, Kraków 2000, s. 62.

J. Kargul,

, Wroc³aw 2001, s. 93.

Budowanie komunikacji grupowej wród seniorów. Analiza badañ w³asnych

Joanna Ry³ko
zwraca uwagê, ¿e w ówczesnym cywilizowanym wiecie mamy do czynienia z now¹
regu³¹ prze¿ywania staroci i nowym stylem ¿ycia na emeryturze. To sport, rekreacja, wyjazdy, ¿ycie towarzyskie, kulturalne, poszerzanie zainteresowañ, to wreszcie coraz wiêksze zapotrzebowanie na edukacjê, kszta³cenie, aktualizacjê wiedzy
o otaczaj¹cej rzeczywistoci. W istocie nowy styl ¿ycia to ustawiczna aktywnoæ,
optymalna mobilnoæ .
Uczestnictwo w projekcie @ktywny Senior dotyczy³o zatem budowania grupowych kontaktów interpersonalnych wród seniorów. Poprzez prowadzenie warsztatów z osobami starszymi z zakresu komunikacji grupowej, stara³am siê zademonstrowaæ twórcze techniki uczenia. Zale¿a³o mi bowiem na sprawdzeniu, czy edukacja ludzi w wieku senioralnym mo¿e przebiegaæ aktywnie i stanowiæ jeden ze sposobów na adaptacjê tej grupy wiekowej do aktualnego tempa ¿ycia oraz kontaktowania siê z innymi grupami wiekowymi. Komunikacja interpersonalna stanowi
bowiem proces kulturotwórczy i osobotwórczy odgrywaj¹cy szczególn¹ rolê
w edukacji . Celem podjêtych dzia³añ edukacyjnych uczyni³am przede wszystkim
zwrócenie uwagi na grupê stanowi¹c¹ uczestników badañ, czyli osoby starsze, i ich
adaptacjê do warunków aktywnego postêpowania w trakcie æwiczeñ oraz przyswajalnoæ informacji. Zamierzeniem przeprowadzonych warsztatów by³o tak¿e ukazanie budowania kontaktów interpersonalnych wród osób starszych za pomoc¹ twórczych metod prowadzenia zajêæ oraz za³o¿enie, ¿e komunikacja grupowa sprzyja
rozwojowi cz³owieka w ka¿dym wieku. Nieodzowne sta³o siê tak¿e ukazanie potrzeby prowadzenia edukacji wród osób starszych, propagowanie projektów stworzonych specjalnie z myl¹ o nich, projektów, takich jak @ktywny Senior, w którym
to prowadzone by³y miêdzy innymi zajêcia z komunikacji grupowej.
Terenem prowadzonych przeze mnie badañ by³o Wroc³awskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych  Sektor 3, mieszcz¹ce siê we Wroc³awiu przy
ul. Legnickiej 65. Grupê osób, które zosta³y poddane badaniom, poprzez branie udzia³u w warsztatach z budowania komunikacji grupowej, tworzy³y osoby starsze, mieszkañcy wroc³awskiego osiedla Popowice. Byli to uczestnicy @ktywnego Seniora,
wy³onieni i zakwalifikowani drog¹ rekrutacji. W rezultacie w projekcie, a co za tym
idzie, w moich badaniach, wziê³o udzia³ 57 osób, w tym 41 kobiet i 16 mê¿czyzn.
Wiêkszoæ z nich by³a w wieku 6170 lat, znalaz³o siê jednak kilka osób w przedziale wiekowym 5060 lat oraz kilkanacie osób powy¿ej 70 roku ¿ycia. Odbiorcami
byli emeryci i rencici, do nich bowiem by³ skierowany i dla nich stworzony program zajêæ ca³ego projektu. Osoby bior¹ce udzia³ w zajêciach podzielone zosta³y na
6 grup. Misj¹ projektu @ktywny Senior by³o przede wszystkim podniesienie jakoci
¿ycia osób starszych. Z inicjatywy kierownika tego przedsiêwziêcia zrealizowany
zosta³ plan dzia³ania zwi¹zany z edukacj¹ informatyczn¹ dla osób starszych, poszerzony o inne zajêcia, zwi¹zane miêdzy innymi z kultur¹ fizyczn¹ czy w³anie warsz-
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tatami z komunikacji grupowej. Przedsiêwziêcie mia³o miejsce w okresie od 2 marca do 28 kwietnia 2009 roku. Czas moich badañ wynosi³ szeæ tygodni, w trakcie
których przeprowadzi³am szeæ zajêæ szkoleniowych dla ka¿dej z grup, po jednym
spotkaniu w tygodniu. Zajêcia trwa³y 45 minut, a po nich odbywa³a siê piêtnastominutowa przerwa. Pocz¹tek badañ stanowi³o przywitanie i przedstawienie siê na
pierwszych zajêciach ka¿dej z grup oraz zarys sposobu prowadzenia poszczególnych zajêæ, ich liczba i czêstotliwoæ przeprowadzania. Bardzo wa¿ne by³o poinformowanie uczestników projektu o poddaniu ich badaniom i zaprezentowanie celu
eksploracji oraz przedstawieniu siê w roli badacza i trenera. Na pierwszych zajêciach zosta³a tak¿e omówiona i rozdana do wype³nienia ankieta stanowi¹ca podstawê moich badañ. Sporód rozdanych 57 ankiet wróci³y do mnie 54. Analiza odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie oraz obserwacje poczynione w trakcie prowadzenia zajêæ stanowi¹ podstawowe ród³o refleksji na temat badañ i ich wyników.
Analiza zebranego materia³u

Zgromadzony materia³ badawczy i wyci¹gniête na jego podstawie wnioski stanowi¹ próbê odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób wród osób starszych budowana jest komunikacja grupowa? Na podstawie analizy zgromadzonego materia³u,
w postaci notatek z obserwacji i odpowiedzi ankietowanych udzielonych w kwestionariuszach, wyznaczy³am obszary, które warunkuj¹ prowadzenie warsztatów
z komunikacji grupowej i s¹ odpowiednie dla osób starszych. Wed³ug mnie bardzo
wa¿ne w tej kwestii s¹ nastêpuj¹ce p³aszczyzny badawcze, dotycz¹ce: sposobu przekazywania informacji, relacji miêdzy osobami starszymi, twórczych metod dzia³ania w edukacji seniorów.
Przekazywanie informacji mo¿e odbywaæ siê w ró¿ny sposób. Jak nadmienia
w swej pracy T. Warner, na wybór metod przekazu informacji wp³ywa, oprócz celu
i programu nauczania, zakres wiedzy i umiejêtnoci, które stanowi¹ przedmiot zajêæ . Dziêki æwiczeniom, które prowadzi³am, uda³o mi siê zaobserwowaæ, ¿e wa¿ne
jest, aby wybrany sposób pracy z grup¹ odpowiada³ ka¿dej ze stron bior¹cych
w nim udzia³. Na jakoæ stosunków miêdzyludzkich wp³ywa bowiem sposób przekazywania informacji. O tej p³aszczynie badawczej traktowa³ poni¿ej prezentowany zestaw pytañ w ankiecie.
Odpowiedzi na pytanie 2, które brzmia³o: Co jest dla Pani/Pana najwa¿niejsze
podczas prowadzenia rozmowy z grup¹/w grupie osób? stanowi¹ istotne informacje zwi¹zane z omawian¹ w tej czêci problematyk¹.
Pytanie 4 zawieraj¹ce nastêpuj¹c¹ treæ: W jaki sposób potrafi Pani/Pan zainteresowaæ wspó³rozmówców tematami, na które zdarza siê Pani/Panu wypowiadaæ?
dotyczy³o ustalenia preferowanych form stosowanych przez ludzi starszych podczas wypowiadania siê. Szczegó³owe dane zawiera wykres 2.
5)

5)

T. Warner,

Umiejêtnoci w komunikowaniu siê

, Wroc³aw 1999, s. 296.
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Wykres 1. Najwa¿niejsze sytuacje podczas prowadzenia rozmowy z grup¹ i w grupie osób
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Wykres 2. Sposoby przekazywania informacji gwarantuj¹ce zainteresowanie wspó³rozmówców
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Odwrotnoci¹ pytania 4 by³o pytanie 5, które dotyczy³o ustalenia sytuacji, zak³ócaj¹cych proces komunikacji, tym samym dezorganizuj¹cych zainteresowanie
grupy tematem rozmowy. Pytanie brzmia³o nastêpuj¹co: Czy zna Pani/Pan jakie
przeszkody, które zak³ócaj¹ prowadzenie rozmowy w grupie? Jeli tak, proszê wybraæ z poni¿szych takie, które wystêpuj¹ najczêciej. Jeli nie, proszê przejæ do nastêpnego pytania. Odpowiedzi na to pytanie prezentowane s¹ na wykresie 3.
Pytanie 7 zwi¹zane by³o ze wskazaniem przez ankietowanych czynników, które ich zdaniem warunkuj¹ s³uchanie osób wypowiadaj¹cych siê. Ustalenie tej kwe-
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Wykres 3. Rodzaje przeszkód w komunikowaniu siê w grupie
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Wykres 4. Elementy zwi¹zane ze s³uchaniem wypowiedzi innych osób
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

stii zosta³o sformu³owane w postaci pytania: Na co zwraca Pani/Pan uwagê w czasie s³uchania wypowiedzi innych osób? Wyniki, zwi¹zane z odpowiedziami respondentów, obrazuje wykres 4.
Ostatni¹ kwestiê, zwi¹zan¹ z omawian¹ w tej czêci analizy problematyk¹, stanowi pytanie 13, które mia³o nastêpuj¹c¹ treæ: Dziêki której z poni¿szych sytuacji
najlepiej zapamiêtuje Pani/Pan informacje przekazane przez inne osoby podczas
rozmowy? Prezentacjê ustalonych danych zawiera wykres 5.
Na podstawie analizy zaprezentowanych powy¿ej odpowiedzi na pytania ankietowe mo¿na dojæ do wniosku, ¿e sposób przekazywania informacji wród re-
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Wykres 5. Czynniki warunkuj¹ce zapamiêtywanie przekazywanych w trakcie rozmowy informacji
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

spondentów jest przede wszystkim zwi¹zany ze s³uchaniem osób wypowiadaj¹cych siê i zabieraniem g³osu w kolejnoci przez wszystkich cz³onków w grupie.
Wiêkszoæ osób deklaruje tak¿e, ¿e w czasie konwersacji wa¿ny jest kontakt wzrokowy, czyli spogl¹danie na rozmówców i mówienie do nich. Istotne w nawi¹zywaniu kontaktów interpersonalnych s¹ tak¿e dla respondentów predyspozycje, takie
jak fachowa wiedza na wypowiadany temat, mówienie z zaanga¿owaniem oraz
powtarzanie najwa¿niejszych treci. Natomiast gestykulacja i g³one mówienie by³y
wskazywane tylko przez nielicznych. Za bariery komunikacyjne, które zak³ócaj¹
wypowiedzi w grupie, zosta³o uznane przekrzykiwanie siê i ciche rozmowy wród
osób s³uchaj¹cych. Jako najmniej drêcz¹ce przeszkody wymieniono ha³as dobiegaj¹cy z ulicy i szelest ró¿nych rzeczy. Wiêkszoæ respondentów w kontaktach interpersonalnych w grupie docenia stosowanie takich bodców jak obrazowanie i pytanie o zrozumia³oæ przekazywanych treci oraz przede wszystkim kontakt wzrokowy. Mo¿na pokusiæ siê zatem o pogl¹d, ¿e sposób przekazywania informacji w trakcie komunikowania siê w grupie jest zwi¹zany z wieloma sytuacjami, które dla osób
starszych maj¹ znaczenie i s¹ przez nich cile okrelone. Kontynuacjê i uzasadnienie odpowiedzi respondentów w ankiecie stanowi¹ obserwacje poczynione w trakcie prowadzenia zajêæ.
Zaobserwowany postêp uczestników badañ zosta³ osi¹gniêty dziêki aktywnym
formom realizacji zadañ, pracy w grupie, wzajemnemu wsparciu ze strony uczestników warsztatów i trenera. Warto wspomnieæ, ¿e charakter aktywnych zajêæ od
pocz¹tku mile zaskoczy³ seniorów. Gry integracyjne okaza³y siê wa¿nym bodcem
do rozwoju komunikacji grupowej podczas zajêæ, ale tak¿e i poza nimi. Przyk³adem
s¹ o¿ywione rozmowy w grupach podczas przerw, a tak¿e nawi¹zywanie bli¿szych
kontaktów. Wa¿ny wniosek dotyczy tak¿e atmosfery, jaka panowa³a wród uczest-
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ników na zajêciach. Jak twierdzi J. Rojewska, w ka¿dym z nas jest naturalna predyspozycja do rozwi¹zywania zagadek, krzy¿ówek, szarad i istnieje ochota do przygl¹dania siê innym w momencie rozwi¹zywania przez nich zadania . Z obserwacji
uczestników podczas zajêæ grupowych wynika, ¿e zastosowanie æwiczeñ anga¿uj¹cych niewerbaln¹ stronê przekazywania informacji sprzyja aktywnoci grupy i pobudza poszczególnych cz³onków do czynnego udzia³u w æwiczeniach. Podczas zajêæ uda³o mi siê tak¿e zauwa¿yæ, ¿e osoby starsze maj¹ pewne problemy z zapamiêtywaniem informacji oraz szybk¹ reakcj¹ na ich zademonstrowanie. Jest to jednak
zupe³nie normalne zjawisko poruszane w wielu publikacjach medycznych. Jak wskazuje tak¿e A. Chabior, w sferze zmian psychicznych u ludzi starszych, wraz z postêpuj¹cym wiekiem dochodzi do ograniczenia sprawnoci motorycznej i os³abienia
pamiêci, uwagi czy zdolnoci uczenia siê, ale jednoczenie, jak wynika z pogl¹dów
wspó³czesnych znawców tematu, zmiany te s¹ niewielkie. Miêdzy innymi traktuje
o tym przytoczona przez Chabior wypowied J. Birrena: Ró¿nice miêdzy uczeniem siê m³odych i starych nale¿y raczej odnieæ do percepcji, uwagi, motywacji,
stanu fizjologicznego organizmu ani¿eli do zmian samej zdolnoci uczenia siê . Na
uwagê zas³uguje tak¿e fakt, ¿e pewne fizyczne niedyspozycje zdrowotne u niektórych osób nie wp³ynê³y negatywnie na ich ruchy i gesty. Osoby te, jak wynika
z obserwacji, potrafi³y prze³amaæ czasami nawet ból, aby wykonaæ æwiczenie i w ten
sposób pokazaæ na co je staæ. Aktywnoæ ruchowa ludzi starszych pe³ni bowiem
w ich ¿yciu wa¿ne funkcje spo³eczne i indywidualne. Chabior akcentuje, ¿e dziêki
ruchowi ludzie starsi zaspokajaj¹ podstawowe potrzeby psychiczne, takie jak akceptacja i powa¿anie, samourzeczywistnianie, mi³oæ, przynale¿noæ i kontakt z ludmi . Warto nadmieniæ, ¿e pomimo wyników badañ ankietowych, w których gestykulacja nie by³a wskazywana przez osoby badane jako czêsto wykorzystywany rodek w przekazie informacji, to dziêki aktywnym æwiczeniom z tego obszaru wiele
osób uda³o siê pobudziæ do korzystania z gestów. Mo¿na tak¿e stwierdziæ, ¿e charakter wszystkich zajêæ, prowadzonych w ramach projektu @ktywny Senior oraz
miejsce ich odbywania siê, wp³ynê³y pozytywnie na rozwój wspomnianej wy¿ej
i uznanej za bardzo wa¿ne kryterium u ludzi starszych  aktywnoci ruchowej i ich
mobilnoci.
Sytuacje, które uda³o mi siê zaobserwowaæ podczas prowadzenia warsztatów,
pozwoli³y wysun¹æ wniosek, ¿e sposób przekazywania informacji w trakcie budowania komunikacji grupowej jest wa¿ny i w znacz¹cy sposób decyduje o powodzeniu zajêæ. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, ¿e dla osób starszych  uczestników
badañ, energiczne i anga¿uj¹ce ich æwiczenia oraz twórcza ich realizacja mia³y pozytywny wp³yw i pozwoli³y wytworzyæ atmosferê zrozumienia miêdzy nimi oraz
6)

7)

8)

6)

J. Rojewska,
2000, s. 58.

7)

A. Chabior,

Grupa bawi siê i pracuje. Zbiór grupowych gier i æwiczeñ psychologicznych
Rola aktywnoci kulturalno-owiatowej w adaptacji do staroci

s. 3031.

8)

Tam¿e, s. 119.

, cz. II, Wroc³aw

, Radom  Kielce 2000,
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osob¹ prowadz¹c¹ zajêcia. Jak wynika z obserwacji i z wiêkszoci wy¿ej przeanalizowanych pytañ z ankiety, ludzie starsi s¹ wiadomi potrzeb komunikacyjnych i nie
stroni¹ od nich. Potrafi¹ w³aciwie okreliæ predyspozycje nadawcy i odbiorcy, ale
nie zawsze wierz¹ w swoje mo¿liwoci komunikacyjne oraz odpowiednie sposoby
ich realizacji. Potrzebuj¹ zatem wsparcia i wzmocnienia. Najwa¿niejsze, ¿e nie zamykaj¹ siê w sobie, nie s¹, wbrew stereotypom, zatwardziali i uparci, s¹ za to sk³onni siê otworzyæ i uczyæ.
Podczas warsztatów z komunikacji grupowej przeprowadzi³am tak¿e kilka
æwiczeñ, dziêki którym zaobserwowa³am, jak tworz¹ siê i ewoluuj¹ relacje miêdzy
poszczególnymi uczestnikami, ale tak¿e miêdzy nimi a mn¹, czyli osob¹ trenera
bior¹c¹ udzia³ w æwiczeniach. Aby uzyskaæ informacje na temat drugiej wyznaczonej przeze mnie p³aszczyzny badawczej, oprócz odpowiednich æwiczeñ grupowych,
zastosowa³am tak¿e kilka pytañ w ankiecie, które zwi¹zane s¹ z przyjêt¹ hipotez¹.
Pytanie 1 dotyczy³o ustalenia preferowanych przez osoby badane partnerów
jako wspó³twórców aktu komunikacji. Treæ pytania by³a nastêpuj¹ca: Przebywaj¹c
w grupie osób z kim najchêtniej Pani/Pan prowadzi rozmowê? Odpowiedzi zaprezentowane s¹ na wykresie 6.
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Wykres 6. Dobór osób jako partnerów do rozmowy
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Dla okrelenia podejcia osób starszych do publicznych wypowiedzi sformu³owa³am pytanie 3, które brzmia³o: Czy lubi Pani/Pan wypowiadaæ siê publicznie
przed grup¹ osób? Z uzyskanych w wyniku odpowiedzi respondentów danych
wynika, i¿ 28% seniorów lubi wypowiadaæ siê publicznie, 57% tego nie lubi. 15%
osób zaznaczy³a odpowied nie wiem.
Z kolei pytanie 9 dotyczy³o zbadania stanowiska respondentów, dotycz¹cego
posiadania wiadomoci zwi¹zanej z odbiorem ich przez innych w trakcie konwer-
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sacji. Tematykê tê zawar³am w postaci pytania zamkniêtego: Czy zwraca Pani/Pan
uwagê na to, w jaki sposób mo¿e byæ Pani/Pan odbierana/-y przez innych ludzi
w czasie prowadzenia z nimi rozmów? Okazuje siê, i¿ a¿ 69% osób zaznaczy³o odpowied pozytywn¹, a 21% odpowied czasami, tylko 4% wskaza³o odpowied
negatywn¹. Pozosta³ych 6% respondentów nie zna odpowiedzi na to pytanie.
W celu ustalenia czêstotliwoci podejmowania kontaktów interpersonalnych
w sferze publicznej przez osoby starsze, zosta³o zadane pytanie 10, które brzmia³o:
Jak czêsto rozmawia Pani/Pan w sytuacjach publicznych z innymi ludmi? Szczegó³owe dane, dotycz¹ce odpowiedzi respondentów, uwidocznione s¹ na wykresie 7.

Wykres 7. Czêstotliwoæ podejmowania kontaktów interpersonalnych
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Pytanie 11 dotyczy³o nawi¹zywania i podtrzymywania kontaktów towarzyskich przez osoby starsze. Jego treæ by³a nastêpuj¹ca: Czy lubi Pani/Pan nawi¹zywaæ i podtrzymywaæ kontakty towarzyskie? 80% odpowiedzi ankietowanych
by³o pozytywnych, 13% negatywnych. Natomiast za ¿adn¹ opcj¹ nie opowiedzia³o
siê 7%.
Dla ustalenia przyczyn podejmowania kontaktów interpersonalnych przez badan¹ grupê, zadane zosta³o pytanie 16: Z jakiego powodu najczêciej podejmuje
Pani/Pan rozmowê z innymi ludmi? Odpowiedzi zawiera wykres 8.
Wród pytañ dotycz¹cych omawianej w tej czêci problematyki znalaz³o siê
pytanie 17 zwi¹zane z budowaniem samowiadomoci za pomoc¹ rozmów z innymi ludmi. Konstrukcja tego pytania by³a nastêpuj¹ca: Jak Pani/Pan uwa¿a,
czy poprzez rozmowy z innymi ludmi mo¿na dowiedzieæ siê czego nowego
o sobie? Zdecydowana wiêkszoæ  72% ankietowanych  udzieli³a odpowiedzi
pozytywnej, a tylko 10% negatywnej. Pozosta³ych 18% seniorów nie ma zdania na
ten temat.
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Wykres 8. Przyczyny podejmowania kontaktów interpersonalnych
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Kolejne pytanie, oznaczone numerem 18, zwi¹zane jest ze wskazaniem przez
osoby starsze postaw, jakie przyjmuj¹ wobec zaistnia³ej krytyki w kontaktach interpersonalnych. Zagadnienie to zosta³o ujête w postaci pytania: Jeli zdarza siê lub
zdarzy³oby siê Pani/Panu us³yszeæ s³owa krytyki pod w³asnym adresem (wypowiedziane przez Pani/Pana znajomych), to jakie stanowisko Pani/Pan przyjmuje,
lub  w przypadku tylko za³o¿enia takiej sytuacji  jakie stanowisko Pani/Pan przyjê³aby/-¹³by? Szczegó³owe dane zawiera wykres 9.

Wykres 9. Postawy wobec krytyki w kontaktach interpersonalnych
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.
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Pytanie 19 oscyluje wokó³ ustalenia tendencji u osób starszych do przerywania
wypowiedzi innych osób. Okrelone zosta³o w postaci pytania zamkniêtego: Czy
zdarza siê Pani/Panu wtr¹caæ do wypowiedzi innych osób w trakcie jej trwania?
64% ankietowanych przyzna³o siê do sporadycznego przerywania wypowiedzi,
a 10% wyrazi³o zdecydowane potwierdzenie, natomiast 26% zaprzeczy³o takim praktykom.
W nakreleniu relacji interpersonalnych miêdzy badanymi osobami, nieodzowne sta³o siê te¿ ustalenie ich wieku, p³ci, poziomu wykszta³cenia oraz zawodu. Jak
ju¿ wspomnia³am na wstêpie artyku³u, wiêkszoæ uczestników badania by³a w wieku 6170 lat, a grupa sk³ada³a siê z 41 kobiet (74%) i 16 mê¿czyzn (26%). Przewa¿a³y
osoby z wy¿szym (54%) oraz rednim (42%) wykszta³ceniem. Wród badanych znaleli siê przedstawiciele ró¿nych zawodów, przy czym najliczniej reprezentowana
by³a grupa nauczycieli (14%).
Na podstawie analizy odpowiedzi na zaprezentowane w tej czêci pytania ankietowe, mogê stwierdziæ, ¿e badani przede wszystkim preferuj¹ rozmowy z osobami znajomymi i o podobnych do nich zainteresowaniach. Wszelkie kontakty towarzyskie wiêkszoæ osób podejmuje dosyæ czêsto, g³ównie w celu informacyjnym
i zapoznawczym. Zaledwie jedna trzecia ankietowanych lubi wypowiadaæ siê publicznie. Wiêkszoæ respondentów zwraca uwagê na to, co inni o nich myl¹ i jak ich
postrzegaj¹ podczas konwersacji. Jednoczenie szczególnie wa¿ny  ze wzglêdu na
wiek badanych osób  jest wniosek wynikaj¹cy z pytania dotycz¹cego sposobów
radzenia sobie z krytyk¹. Istnieje bowiem spo³eczne przekonanie, ¿e ludzie starsi
wykazuj¹ wiêksz¹ wra¿liwoæ i nie potrafi¹ przyj¹æ we w³aciwy sposób krytycznych opinii na ich temat. Analiza odpowiedzi dotycz¹cych tego zjawiska pozwala
jednak obaliæ ten pogl¹d. Wynika z nich bowiem, ¿e w sytuacjach zwi¹zanych
z przyjmowaniem s³ów krytyki na w³asny temat ponad po³owa ankietowanych
przede wszystkim ocenia prawdziwoæ us³yszanych s³ów, a jedna trzecia respondentów snuje refleksjê nad sob¹ i adekwatnoci¹ zarzutów wobec nich. Ankietowani w zdecydowanej wiêkszoci maj¹ tak¿e wiadomoæ tego, ¿e prowadzenie rozmów z innymi ludmi mo¿e wp³ywaæ na pog³êbienie ich wiedzy na temat samych
siebie.
Jeli chodzi o pytania dotycz¹ce wieku, p³ci, poziomu wykszta³cenia, zawodu
oraz miejsca zamieszkania wnioski z odpowiedzi respondentów s¹ nastêpuj¹ce. Ze
wzglêdu na brak zró¿nicowania ankietowanych pod wzglêdem miejsca zamieszkania (wszyscy uczestnicy byli mieszkañcami Wroc³awia) nie sposób ustaliæ w przeprowadzonych badaniach wp³ywu tego czynnika na relacje miêdzy podmiotami
komunikacji grupowej. Z uwagi na zbli¿ony wiek respondentów, czyli osoby
w wiêkszoci pomiêdzy 60 a 70 rokiem ¿ycia, nie ma mo¿liwoci wskazania na
ró¿nice miêdzy poszczególnymi przedzia³ami wiekowymi. Podzia³ osób badanych
ze wzglêdu na p³eæ oraz wskazanie zawodów i wykszta³cenia wiadczy natomiast
o ich zró¿nicowaniu, mo¿liwym jednak do opisania tylko na podstawie obserwacji
osób badanych podczas prowadzonych zajêæ.
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Z analizy notatek z obserwacji uczestników w trakcie æwiczeñ wynika, ¿e jeli
chodzi o podzia³ osób badanych ze wzglêdu na p³eæ, przewaga kobiet mia³a znaczenie dla relacji ³¹cz¹cych uczestników badañ. Kobiety by³y bardziej aktywne i czêciej podejmowa³y kontakty interpersonalne. Natomiast zró¿nicowane wykszta³cenie osób badanych, od poziomu podstawowego do wy¿szego, które na podstawie
pytania zawartego w ankiecie zosta³o ustalone, podczas realizowanych zajêæ nie
by³o uwidocznione. Czynnik ten nie mia³ znaczenia dla przebiegu komunikowania
siê w grupach. Relacje ³¹cz¹ce uczestników badania oscylowa³y wokó³ tematów bardziej ¿yciowych ni¿ profesjonalnych i zawodowych. W zwi¹zku z tym wykszta³cenie poszczególnych osób nie powodowa³o zaburzenia lub poprawy kontaktów
z pozosta³ymi.
Zupe³nie inaczej przedstawiaj¹ siê wnioski odnonie do ró¿norodnoci zawodów wskazanych przez uczestników badañ. To kryterium mia³o olbrzymie znaczenie dla poziomu relacji ³¹cz¹cych uczestników. Czynnik ten wp³yn¹³ przede wszystkim na integracjê osób o zbli¿onych zainteresowaniach zawodowych, ale tak¿e na
poszerzenie wiedzy wszystkich uczestników o specyfikê profesji, które stanowi³y
ma³y udzia³ w stosunku do reszty zawodów. Na podstawie obserwacji osób badanych, prowadzonych g³ównie w trakcie przerw miêdzy zajêciami, zauwa¿y³am, ¿e
wymieniaj¹ siê oni wiedz¹ na temat zainteresowañ zawodowych. Kilkakrotnie
w czasie zajêæ tak¿e mia³y miejsce tego typu rozmowy. Byæ mo¿e znaczenie wymiany dowiadczeñ z innymi ludmi na temat w³asnej specjalizacji wynika u wiêkszoci ludzi starszych z braku kontaktu w teraniejszoci z prac¹ zawodow¹. Rozmowy
na ten temat by³y bowiem prowadzone na zasadzie swoistego rodzaju sentymentu
i powrotu do przesz³oci. W trakcie prowadzenia warsztatów zdarzy³y siê tak¿e
przypadki wypowiedzi osób, które zwierzy³y siê, ¿e bardzo trudnym momentem
w ich ¿yciu by³o przejcie na emeryturê. Znajduje to potwierdzenie w literaturze
przedmiotu. Miêdzy innymi L. Dyczewski wspomina o tym, ¿e do sytuacji kryzysowych w ¿yciu ludzi z pewnoci¹ nale¿y moment przejcia na emeryturê lub na
rentê. Wi¹¿e siê to z ograniczeniem kontaktów spo³ecznych i obni¿eniem stopy ¿yciowej. Os³abieniu ulega te¿ czêsto presti¿ spo³eczny, pojawiaj¹ siê ró¿ne schorzenia.
Dla wielu ludzi jest to z pewnoci¹ sytuacja kryzysowa, bo nowa i inna od wszystkich do tej pory prze¿ywanych . Podsumowuj¹c ten w¹tek, okaza³o siê, ¿e wymiana informacji miêdzy uczestnikami na temat wykonywanej obecnie lub w przesz³oci pracy zawodowej wp³ynê³a na wzmocnienie relacji interpersonalnych miêdzy
nimi i poszerzenie wiedzy na ró¿ne tematy.
Nieodzowne w czasie pracy z grup¹ by³o zastosowanie kontraktu grupowego.
Z postawy osób badanych wynika³o, ¿e punkty kontraktu, które zaproponowa³am
a seniorzy rozwinêli, by³y dla nich oczywistymi zasadami do przestrzegania. wiadczy to o du¿ej dyscyplinie uczestników i ich wysokiej kulturze osobistej. Na uwagê
9)

9)

L. Dyczewski,

Ludzie starzy i staroæ w spo³eczeñstwie i kulturze

, Lublin 1994, s. 81.
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zas³uguje zatem bardzo tradycyjne podejcie ludzi starszych do dobrego wychowania, wynikaj¹ce z regu³ i zasad, które zosta³y im mocno wpojone w latach m³odzieñczych. Wracaj¹c do idei kontraktu grupowego, spe³ni³ on swoj¹ rolê. Wzbudzi³ w
uczestnikach przede wszystkim poczucie ich mocy sprawczej do tworzenia czego,
co bêdzie istotne na ka¿dych kolejnych zajêciach.
Stosunki miêdzy uczestnikami aktu komunikacji kszta³tuje tak¿e kategoria samowiadomoci, czyli wiedzy o samym sobie. Podczas dyskusji grupowej, przeprowadzonej po æwiczeniu polegaj¹cym na wzmocnieniu tego czynnika u osób starszych, uczestnicy uznali ten obszar za bardzo wa¿ny i warty rozwijania poprzez
poznawanie opinii innych o sobie i na podstawie tego  kszta³towanie wiedzy na
swój temat. Sposób przyjêcia przez osoby badane ocen od innych by³ adekwatny do
wyników, które na podstawie analizy odpowiedzi na jedno z pytañ zawartych
w ankiecie, przedstawi³am powy¿ej. Nie by³o osób obra¿onych czy smutnych, jedynie osoby umiechniête, mile zaskoczone, a tylko w mniejszoci  z refleksyjn¹ min¹
wiadcz¹c¹ o prowadzonej weryfikacji danych o sobie. W trakcie trwania nastêpnych zajêæ zauwa¿y³am, ¿e dziêki æwiczeniu polegaj¹cemu na wzmocnieniu samowiadomoci wród uczestników zdecydowanie dosz³o do g³osu ja indywidualne. wiadczy to o tym, ¿e dla zaistnienia zdrowych relacji interpersonalnych wa¿ne
jest nie tylko poszerzanie wiedzy o partnerach interakcji, ale tak¿e  a mo¿e przede
wszystkim  o samym sobie.
Na relacje ³¹cz¹ce uczestników warsztatów wp³ynê³y tak¿e gry wprowadzaj¹ce, zwi¹zane z szybkimi sposobami na zapoznanie siê. Dziêki reakcji seniorów
w trakcie tych æwiczeñ dosz³am do podobnego wniosku, jak M. £aguna, ¿e uczenie
siê w grupie jest okazj¹ do nabywania ró¿nych umiejêtnoci spo³ecznych, rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz nawi¹zywania relacji spo³ecznych . Przyk³adem
potwierdzaj¹cym cel krótkich æwiczeñ wprowadzaj¹cych jest fakt, który mia³ miejsce na zajêciach z jedn¹ z grup. Po wykonaniu zadania Tak jak ja  (polegaj¹cego
na wypowiedziach typu: Kto tak jak ja lubi psy itp.) dwie panie nagle stwierdzi³y,
¿e znaj¹ siê z lat m³odzieñczych. Przypomnia³y sobie wspólnie spêdzony okres
w ich ¿yciu. Ich radoæ by³a wielka a reakcja spontaniczna. Nast¹pi³a bowiem niczym nieskrêpowana integracja. Wp³ynê³o to na wytworzenie dobrego klimatu
w grupie. Zaistnia³e reakcje uczestników pozwoli³y mi tak¿e na przychylenie siê do
s³ów B. Sufy, która stwierdza, ¿e znacz¹ce jest osi¹ganie odpowiednich relacji
w grupie na zasadzie stymulowania rozwoju partnerów interakcji, a nie poprzez
przymus . Okaza³o siê, ¿e zw³aszcza w przypadku interakcji z osobami doros³ymi
istotne jest podmiotowe traktowanie ka¿dego uczestnika. Szczególnie w odniesieniu do osób starszych wa¿ne jest przede wszystkim dzia³anie oparte na szacunku
i wyrozumia³oci. Z powy¿szego przyk³adu wynika tak¿e, ¿e dziêki zabawie
10)

11)

10)
11)

Szkolenia
Styl komunikowania siê nauczyciela z uczniami a skutecznoæ porozumiewania siê i wspó³dzia³ania w klasie Edukacja kreatywna
M. £aguna,

, Gdañsk 2004, s. 188.

B. Sufa,

, [w:]

, E.A. Zwoliñska (red.), Bydgoszcz 2005, s. 142.

Budowanie komunikacji grupowej wród seniorów. Analiza badañ w³asnych

Joanna Ry³ko
i aktywnym formom nauki nast¹pi³a eksploracja i kontynuacja poszerzania znajomoci poza jednostk¹, w której prowadzone by³o ca³e przedsiêwziêcie szkoleniowe.
Jednoczenie nale¿y nadmieniæ, ¿e przede wszystkim miejsce prowadzenia projektu i atmosfera stworzona przez organizatorów zajêæ sk³oni³y seniorów do ich dalszej
aktywnoci wykraczaj¹cej poza tok zajêæ.
Aktywny sposób realizacji zajêæ zainspirowa³ mnie do za³o¿enia, ¿e budowanie
komunikacji grupowej za pomoc¹ twórczych metod dzia³ania pozwala osobom starszym na pe³n¹ integracjê i pobudzenie do podejmowania czynnych form ¿ycia
i uczenia siê. Pokusi³am siê o przypuszczenie, ¿e taki stan mo¿e sprzyjaæ ogólnemu
rozwojowi, nawet w wieku senioralnym. Odpowiedzi udzielone przez respondentów na pytania zamieszczone w ankiecie i dotycz¹ce tego problemu, dostarczy³y
informacji o zapatrywaniu siê ludzi starszych na twórcze podejcie do komunikacji
grupowej.
Pytanie 6 dotyczy³o ustalenia kryteriów niezbêdnych dla prowadzenia komunikacji grupowej. Jego treæ by³a nastêpuj¹ca: Które z poni¿szych sytuacji uwa¿a
Pani/Pan za niezbêdne dla prowadzenia komunikacji w grupie? Szczegó³owe dane
zawiera wykres 10.
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Wykres 10. Kryteria niezbêdne dla prowadzenia komunikacji grupowej
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Problem dotycz¹cy czynników sprzyjaj¹cych komunikowaniu siê w grupie,
znalaz³ siê w pytaniu 12: Które z poni¿szych czynników wed³ug Pani/Pana sprzyjaj¹ prowadzeniu rozmów w grupie osób? Odpowiedzi respondentów przedstawia
wykres 11.
Kolejne 14 pytanie brzmia³o: Czy wed³ug Pani/Pana w rozwi¹zaniu jakiej sytuacji problemowej mo¿e pomóc dyskusja grupowa? Pomimo wprowadzenia czte-
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Wykres 11. Czynniki sprzyjaj¹ce komunikowaniu siê w grupie
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

rech mo¿liwych odpowiedzi, seniorzy wybrali warianty skrajne: 54% potwierdzi³o,
a 46% odrzuci³o istnienie takiej mo¿liwoci.
Pytanie 15 dotyczy³o ustalenia form grzecznociowych stosowanych przez osoby starsze na powitanie. Sformu³owane zosta³o w nastêpuj¹cej postaci: Jakie stosuje
Pani/Pan formy grzecznociowe na powitanie? Dane uzyskane na podstawie odpowiedzi respondentów prezentuje wykres 12.

Wykres 12. Stosowane formy grzecznociowe na powitanie
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Budowanie komunikacji grupowej wród seniorów. Analiza badañ w³asnych

Joanna Ry³ko
Ostatnie poddane tu analizie jest pytanie 20 o treci: Która z poni¿szych sytuacji by³aby dla Pani/Pana najbardziej odpowiednia do prowadzenia rozmów z grup¹
osób? Dotyczy³o ustalenia preferowanych sytuacji komunikacyjnych przez osoby
starsze. Dok³adne dane, zwi¹zane z tym obszarem, zawiera wykres 13.
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Wykres 13. Preferowane sytuacje komunikacyjne
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Jak wynika z graficznej prezentacji powy¿szych pytañ ankietowych, wiêkszoæ
badanych uznaje, ¿e zachowanie pewnych regu³ konwersacyjnych jest niezbêdne
dla prowadzenia komunikacji grupowej. Najwiêcej osób wskazuje tu wypowiadanie siê kolejno przez cz³onków grupy oraz s³uchanie przemawiaj¹cych. Za twórcze
dzia³anie uznaje siê stymulowanie uczestników do zabierania g³osu w dyskusji grupowej. Dlatego te¿ pojawi³o siê w ankiecie pytanie zwi¹zane z przydatnoci¹ b¹d
nie tego obszaru dzia³ania w rozwi¹zywaniu sytuacji problemowych. Z odpowiedzi
na nie wynika, ¿e dla osób starszych odpowiednia jest i akceptowana przez nich
taka forma wypowiedzi publicznej. Ponad po³owa seniorów uzna³a bowiem, ¿e
dyskusja grupowa mo¿e byæ sposobem na rozwi¹zywanie sytuacji problemowych,
a pozostali ankietowani wskazali j¹ za w³aciw¹ czasami. Nie by³o osób przeciwnych temu zabiegowi. Do takiego samego wniosku dosz³am, analizuj¹c notatki
z obserwacji, z których wynika, ¿e uczestnicy warsztatów chêtnie podsumowywali
przebieg zajêæ i wyci¹gali z nich naukê na podstawie energicznych dyskusji grupowych koñcz¹cych ka¿de zajêcia. Z twórczoci¹ w budowaniu komunikacji grupowej zwi¹zana jest te¿ kategoria kreatywnoci. Przejawem tego typu dzia³ania by³y
odpowiedzi ankietowanych na pytanie zwi¹zane ze stosowanymi przez nich formami grzecznociowymi na powitanie. Najczêciej respondenci wybierali tradycyjny
model, ogólnie przyjêty w polskim spo³eczeñstwie, czyli s³owa dzieñ dobry.
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Zaistnia³a tu jednak inwencja twórcza seniorów. Dotyczy to g³ównie tych respondentów, którzy sk³onni byli wybraæ odpowiedzi zwi¹zane z niewerbaln¹ stron¹ komunikacji stosowan¹ na powitanie, czyli skinieniem g³owy lub umiechem. Elementem twórczego i energicznego podejcia do ¿ycia ludzi starszych jest tak¿e ich gotowoæ do nawi¹zywania kontaktów interpersonalnych podczas wycieczek i spacerów oraz spotkañ w kawiarni. Znalaz³a siê tak¿e grupa przychylna komunikowaniu
siê w mieszkaniu prywatnym. Ogólnie jednak przewa¿aj¹ w odpowiedziach aktywne miejsca i formy nawi¹zywania komunikacji grupowej. Mo¿na zatem zasugerowaæ wniosek, ¿e postawa zdecydowanej wiêkszoci badanych osób pozwala obaliæ
panuj¹cy czêsto w spo³eczeñstwie pogl¹d, ¿e ludzie starsi stanowi¹ zamkniêt¹ grupê i s¹ g³ównie domatorami. Na ten fakt zwraca uwagê L. Dyczewski, który przedstawia cz³owieka starszego jako zaprzeczenie ogólnie przyjêtego obrazu kogo stoj¹cego poza ¿yciem . Ludzie starsi s¹ zró¿nicowani i nie mo¿na ich zaszufladkowaæ. Jak kontynuuje wspomniany autor, spo³eczna natura i potrzeba jej realizacji
nie obumiera w cz³owieku wraz z wiekiem, a jedynie zmienia czy poszukuje innych form urzeczywistniania siê .
Rolê twórczoci w nauczaniu uda³o siê przedstawiæ przede wszystkim dziêki
serii æwiczeñ przeprowadzonych w trakcie warsztatów. Twórczy aspekt w nauczaniu
najlepiej pozwoli³o zaprezentowaæ zadanie polegaj¹ce na zobrazowaniu przez uczestników tematyki warsztatów w postaci plakatów zatytu³owanych Wygl¹d dobrej komunikacji. Do tworzenia prac przygotowane by³y ró¿nego rodzaju materia³y: wycinanki, klej, wydzieranki z gazet i czasopism oraz kredki i flamastry. Od preferencji
uczestników i ich pomys³owoci zale¿a³o korzystanie z danych przedmiotów.
M. £aguna zwraca bowiem uwagê, ¿e niekonwencjonalne pomoce i materia³y wp³ywaj¹ na klimat grupy. Stanowi¹ one, co uda³o siê ustaliæ w tym zadaniu, sposób na
pobudzenie i rozwój komunikacji zwi¹zanej g³ównie z niewerbaln¹ i pisemn¹ jej odmian¹ . Podczas tworzenia plakatów zauwa¿y³am, ¿e uczestnicy podeszli do tego
zadania bardzo powa¿nie. Nie wszyscy jednak byli zaanga¿owani w sposób czynny.
Nieodzowna w tym momencie sta³a siê rola liderów w danych grupach, którzy, najczêciej nieformalnie, wy³onili siê w toku zajêæ. Nie by³o jednak przymusu w czynnym wykonywaniu zadañ. Wa¿ny by³ natomiast podzia³ pracy. Ogólnie panowa³a
atmosfera napiêcia, ale i pe³nej wspó³pracy. Obserwacja zachowania osób badanych
w czasie tego æwiczenia, a tak¿e analiza powsta³ych plakatów doprowadzi³y mnie do
sformu³owania nastêpuj¹cego wniosku. Na powodzenie w dzia³aniu zespo³owym
i jego wynik koñcowy wp³ynê³a praca w grupie, oparta na kooperacji i jasnym przekazywaniu sobie informacji, ustalaniu formy plakatu i tego, co na nim wyst¹pi.
Okaza³o siê równie¿, ¿e twórczy sposób podejcia osoby prowadz¹cej do uczestników jest czynnikiem generuj¹cym o¿ywion¹ reakcjê ze strony grupy. Zaobserwo12)

13)

14)

12)
13)
14)

L. Dyczewski, dz. cyt., s. 37.
Tam¿e, s. 48.
M. £aguna, dz. cyt., s. 114.
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wa³am bowiem, ¿e przy moim aktywnym zaanga¿owaniu w realizacjê zajêæ nastêpowa³o sprzê¿enie zwrotne w postaci odpowiedzi od grupy, czyli partnerów kontraktu. By³y to wypowiedzi s³owne, nawi¹zanie kontaktu wzrokowego, umiech
czy skinienie g³ow¹. Wszystkie te obszary stawa³y siê bodcem do dalszego prowadzenia zajêæ i wp³ywa³y znacz¹co na ich charakter. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e
przekazywanie informacji oparte na twórczych metodach polega g³ównie na indywidualnym podejciu do programu zajêæ i do kondycji wszystkich podmiotów. Jak
pisze K.J. Szmidt, dziêki twórczemu podejciu ludzie mog¹ wchodziæ w interakcje,
odkrywaæ i konstruowaæ co wspólnie z innymi . Na podstawie analizy notatek
z obserwacji wszystkich omówionych æwiczeñ oraz informacji zwrotnych od osób
badanych mogê zgodziæ siê z opini¹ K.J. Szmidta, ¿e podstawowym za³o¿eniem
twórczej pracy jest pomoc w dzia³aniu pojmowana jako budzenie, o¿ywianie, wspieranie, dopomaganie oraz tworzenie warunków rozwoju kreatywnoci . A. Minczanowska z kolei podaje, ¿e kreatywnoæ zak³ada koncepcjê wychowania zwi¹zan¹
z umo¿liwieniem wystêpowania nieskrêpowanego rozwoju osobowoci, respektowaniem potrzeb, aspiracji i pragnieñ jednostek oraz podmiotowym traktowaniem .
Tego typu sytuacja by³a tak¿e stworzona przez organizatorów projektu i mia³a miejsce podczas trwania ca³ego przedsiêwziêcia.
Na podstawie przeprowadzonych zajêæ z seniorami, mo¿na zasugerowaæ stwierdzenie, ¿e metody twórczego dzia³ania w grupie pozwalaj¹ na poznanie innych osób
w krótkim czasie, stworzenie wiêzi w zespole i kszta³towanie przep³ywu informacji
oraz skuteczne zdobywanie wiedzy. Najwa¿niejszy wniosek zwi¹zany jest jednak
z tez¹, ¿e budowanie komunikacji grupowej za pomoc¹ twórczych metod dzia³ania
jest odpowiednie tak¿e dla osób starszych. Pozwala im na pe³n¹ integracjê, sprzyja
tak¿e ich pobudzeniu do podejmowania aktywnych form spêdzania ¿ycia i uczenia
siê, a co za tym idzie, rozwijaniu siê do pe³nienia roli aktywnego seniora. Mo¿na
zatem stwierdziæ, ¿e twórczoæ i aktywnoæ wytworzona podczas warsztatów z komunikacji grupowej stanowi rodzaj dowiadczenia spo³ecznego, o którym pisze
O. Czerniawska. Uwa¿a ona bowiem, ¿e wraz z ró¿nymi dowiadczeniami spo³ecznymi zmieniaj¹ siê pogl¹dy osób starszych na to, co wi¹¿e siê z ich codziennym ¿yciem,
potrzebami i aspiracjami, a tak¿e zmian¹ stereotypu cz³owieka starszego w spo³eczeñstwie. Interakcje spo³eczne stanowi¹ zatem, jak to ujmuje O. Czerniawska: pola aktywnoci ludzi starszych i ich zainteresowania . Wa¿ne jest zatem, aby w obecnych
czasach tworzyæ pola do interakcji spo³ecznych. Po zakoñczeniu projektu @ktywny
Senior z pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e stanowi on jedno z takich pól dzia³ania.
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Kreatywnoæ jako wartoæ i cel edukacji
Drogi i bezdro¿a andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy

A. Minczanowska,
O. Czerniawska,

, Kraków 2003, s. 83.
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, £ód 2007, s. 139.

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej

44

Podsumowanie

Przeprowadzone przeze mnie badania, a tak¿e poczynione obserwacje podczas
spotkañ z grupami osób starszych pozwoli³y na wyodrêbnienie obszarów zwi¹zanych z powstawaniem udanej komunikacji grupowej zmierzaj¹cej tak¿e do rozwijania
siê i trwania aktywnoci wród seniorów. Przyjête kryteria sprawdzi³y siê wród osób
bêd¹cych podmiotami prowadzonych zajêæ. Koñcz¹c rozwa¿ania, mo¿na zasugerowaæ stwierdzenie, ¿e sposoby edukacji i przystosowywania siê ludzi starszych
w obecnych czasach do ró¿nego rodzaju zmian nie musz¹ odbiegaæ od standardów
uczenia m³odych ludzi. Mo¿e niektórzy seniorzy potrzebuj¹ trochê wiêcej czasu i wyrozumia³oci, ale nie wszyscy. Jak w ka¿dej grupie wiekowej, wród nich tak¿e znajduj¹ siê osoby bardziej bystre i energiczne oraz osoby spokojne czy niemia³e. Nie ma
natomiast innych powodów, które dyskwalifikowa³by seniorów w zakresie skutecznego uczenia siê i poznawania nowych rzeczy. Przyk³adem jest choæby wspomniany
wy¿ej neutralny charakter fizycznych problemów zdrowotnych w korzystaniu z proponowanych aktywnych sposobów uczenia siê. Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ w edukacji
seniorów wydaje siê byæ indywidualne podejcie i równe szanse dla wszystkich. Mo¿na zatem przyj¹æ, za O. Czerniawsk¹, ¿e edukacja w trzecim wieku jawi siê dzi jako
zjawisko znacz¹ce, którego nie mo¿na oddzieliæ i wyizolowaæ z owiaty doros³ych .
Nale¿y zatem d¹¿yæ do ich rozwoju i uczestnictwa w dalszej edukacji, korzystaniu
z takich propozycji, jak dzia³alnoæ w ramach projektu @ktywny Senior, propaguj¹cego postêp seniorów, powo³anego dla realizacji tego celu.
19)
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Uniwersytetu Wroc³awskiego. Temat
pracy doktorskiej, któr¹ przygotowuje, brzmi: Drogi edukacyjne s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Od szeciu lat wspó³pracuje z seniorami w ramach realizowanych warsztatów andragogicznych oraz innych
projektów edukacyjnych. Jest cz³onkiem zespo³u Biografia i badanie biografii pod kierownictwem prof. dr
hab. El¿biety Dubas.

Warsztaty Uczenie siê z ¿ycia
i z w³asnej biografii
Streszczenie: W artykule autorka opisuje zrealizowane w ramach projektu @ktywny Senior warsztaty
Uczenie siê z ¿ycia i w³asnej biografii. Zamierzeniem warsztatów by³o tworzenie okazji do wymiany
myli, dowiadczeñ, przywo³ywania zdarzeñ z przesz³oci uczestników. Spotkania mia³y na celu dzielenie siê swoimi wspomnieniami, przyjrzenie siê prze¿ytym dowiadczeniom raz jeszcze, z innej perspektywy. Uczestnicy dokonywali reinterpretacji przesz³oci, bilansowali dokonania ¿yciowe, dziêki
czemu lepiej rozumieli siebie oraz otoczenie, akceptuj¹c swoje wybory, otwieraj¹c siê na innych ludzi.
Spotkania zosta³y powiêcone trzem wybranym przez grupê zagadnieniom: Moja droga edukacyjna;
Znaczenie przyjani w ¿yciu cz³owieka; Czy autorytet jest nam dzisiaj potrzebny? O znaczeniu mistrza
w ¿yciu cz³owieka.

S³owa kluczowe: warsztaty, uczenie siê z biografii, wymiana i (re)interpretacja dowiadczeñ, opowieæ, (auto)refleksja, zrozumienie siebie i innych.
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W marcu 2009 roku bra³am udzia³ w projekcie edukacyjnym @ktywny Senior skierowanym do osób dojrza³ych, mieszkañców osiedla Popowice we Wroc³awiu. Wiod¹cymi zajêciami by³a nauka obs³ugi komputera, a towarzyszy³y jej zajêcia
z zakresu: edukacji fizycznej i zdrowotnej, nauki s³ówek jêzyka angielskiego wystêpuj¹cych w pracy z komputerem, komunikacji grupowej; zajêcia warsztatowe Uczenie siê
z ¿ycia i w³asnej biografii, seminaria: gerontologiczne, filozoficzne, a tak¿e seminarium
Relacje wychowawcze rodzice, dziadkowie, wnukowie, edukacja czytelniczo-medialna.
Przez okres trwania projektu prowadzi³am cykl autorskich warsztatów Uczenie
siê z ¿ycia i w³asnej biografii. Zamierzeniem warsztatów by³o tworzenie okazji do
wymiany myli, dowiadczeñ, przywo³ywania zdarzeñ z przesz³oci uczestników.
Spotkania mia³y na celu dzielenie siê swoimi wspomnieniami, przyjrzenie siê prze¿ytym dowiadczeniom raz jeszcze, dzi ju¿ inaczej, z innej perspektywy, nadanie
im nowych znaczeñ. Dziêki temu uczestnicy mieli mo¿liwoæ lepszego zrozumienia
zdarzeñ z przesz³oci; poddawali je czêsto nowym interpretacjom, mieli okazjê wys³uchaæ podobnych historii opowiadanych przez innych. Dokonywali reinterpretacji przesz³oci, bilansowali dokonania ¿yciowe, dziêki czemu lepiej rozumieli siebie
oraz otoczenie, akceptuj¹c swoje wybory, otwieraj¹c siê na innych ludzi.
Spotka³am siê z szecioma grupami, z ka¿d¹ zrealizowa³am po dwa dwugodzinne spotkania. Zespo³y liczy³y po oko³o dziesiêæ osób z przewag¹ p³ci ¿eñskiej.
Zaproponowa³am tematy, które moglibymy podj¹æ w ramach naszych spotkañ.
Zaznaczy³am tak¿e, ¿e jestem otwarta na propozycje grupy. Na pocz¹tku pierwszego spotkania przedstawi³am przyk³adowe treci, które realizowa³am w ramach cyklicznych warsztatów ze s³uchaczami na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Brzegu,
które mia³y miejsce w ubieg³ych latach:
v Moje rodowisko niewidzialne.
v Moja droga edukacyjna.
v Dzieje mojej rodziny.
v Podró¿ mojego ¿ycia.
v Wspomnienia z okresu dzieciñstwa.
v Pamiêæ okresu doros³oci.
v Znaczenie przyjani w ¿yciu cz³owieka.
v Emocjonalnoæ i jej znaczenie w ¿yciu cz³owieka.
v Obraz mojego domu rodzinnego.
v Czy autorytet jest nam dzisiaj potrzebny? O znaczeniu mistrza w ¿yciu cz³owieka.
v Czy istnieje recepta na d³ugowiecznoæ?
Sporód wymienionych przeze mnie tematów uczestnicy warsztatów wybrali
trzy:
1. Moja droga edukacyjna.
2. Znaczenie przyjani w ¿yciu cz³owieka.
3. Czy autorytet jest nam dzisiaj potrzebny? O znaczeniu mistrza w ¿yciu cz³owieka.

Warsztaty Uczenie siê z ¿ycia i z w³asnej biografii

Magdalena Wnuk-Olenicz
Rozpoczynaj¹c pierwsze spotkanie chcia³am, aby uczestnicy lepiej siê poznali.
Zaproponowa³am zabawê z arkuszami kart imion, które wszyscy otrzymali do
wype³nienia. W ramce u góry strony nale¿a³o wpisaæ swoje imiê w takim brzmieniu, w jakim najchêtniej je s³yszymy. Nastêpnie nale¿a³o przekazaæ kartê osobie
siedz¹cej dwa miejsca dalej (po lewej stronie). Zadaniem s¹siada by³o uzupe³nienie
jej o wskazane treci (cechy charakteru, kolor, pora roku, zwierzê, rolina). Kolejnym etapem æwiczenia by³a prezentacja na forum grupy skojarzeñ, jakie niesie dane
imiê i konfrontacja z osob¹, która wype³nia³a pocz¹tkowo kartê. Okaza³o siê, ¿e
dopisywane skojarzenia do imienia, takie jak cechy charakteru czy zwierzê, czêsto
kojarz¹ nam siê z konkretn¹ znan¹ nam ju¿ osob¹ z grona rodzinnego czy przyjacielskiego. Pojawia³y siê tak¿e wypowiedzi typu: Wszystkie Anny, które znam, s¹
³agodne, dlatego wybra³am zwierzê ³aniê i kolor bia³y; Gra¿yny, które pozna³am
w swoim ¿yciu, to osoby bardzo energiczne, z charyzm¹, dlatego napisa³am tygrys
i kolor czerwony itp. Czêsto konfrontacja wskazanych cech z w³acicielk¹/em
karty pokazywa³a zupe³n¹ rozbie¿noæ. Æwiczenie to wprawi³o wszystkich w dobry nastrój, pierwsze lody zosta³y prze³amane.
Do ka¿dego z zaproponowanych tematów przygotowa³am wprowadzenie dotycz¹ce zagadnienia, którym planowalimy siê zajmowaæ, bêd¹ce zachêt¹ do wymiany myli, wspomnieñ, dowiadczeñ. G³ówn¹ metod¹, jak¹ zastosowa³am realizuj¹c warsztaty, by³y zdania niedokoñczone zamieszczone na specjalnie przygotowanych kartach, które uczestnicy losowali na pocz¹tku zajêæ. Przyk³adowo do tematu Znaczenie przyjani w ¿yciu cz³owieka mo¿na by³o wylosowaæ karty:
v Przyjaniæ siê to znaczy
v W przyjani liczy siê dla mnie
v Nie mog³abym/nie móg³bym zaprzyjaniæ siê z
v W przyjani ceniê
Kiedy uczestnicy wylosowali dla siebie karty, przenielimy siê wszyscy w krainê przyjani. Wys³uchalimy wielu opowieci z lat m³odzieñczych, z okresu wczesnej m³odoci oraz tych najbardziej aktualnych. Okaza³o siê, ¿e przyjañ dla ka¿dego mo¿e co innego oznaczaæ, ¿e oblicza jej mog¹ byæ bardzo ró¿ne. Okaza³o siê, ¿e
wiele osób pielêgnuje za¿y³e kontakty z okresu wczesnej m³odoci do dzisiaj, z czego obie strony s¹ bardzo dumne i zadowolone. S¹ to bardzo bliskie wiêzi charakteryzuj¹ce siê wzajemnym przywi¹zaniem, szacunkiem, lojalnoci¹ oraz bezinteresownoci¹. Dziêki temu dowiadczeniu przekonalimy siê, ¿e przyjañ bazuje na
pewnych wspólnych cechach, a tak¿e jak wa¿n¹ rolê odgrywa ona w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka.
Karty, które zaproponowa³am uczestnikom, by³y swego rodzaju pretekstami
do rozpoczêcia wypowiedzi, dzielenia siê swoimi dowiadczeniami, wspomnieniami, wreszcie do uczenia siê, do dowiedzenia siê wiêcej o sobie i innych, do pog³êbiania w³asnej wiadomoci. Zauwa¿y³am, ¿e s¹ one bardzo pomocne w rodowisku
osób dojrza³ych. Stara³am siê powodowaæ mo¿liwoci odtwarzania przesz³oci, by
lepiej rozumieæ teraniejszoæ, a tak¿e z³o¿onoæ indywidualnego ¿ycia.

47

48

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej

Okaza³o siê, ¿e zaproponowana przeze mnie forma zosta³a bardzo dobrze przyjêta. Nie zaistnia³a potrzeba, aby omielaæ uczestników warsztatów do wypowiedzi.
Seniorzy chêtnie dzielili siê swoimi refleksjami oraz dowiadczeniami zwi¹zanymi
z podjêtym tematem. Stara³am siê tak¿e, aby ka¿dy mia³ mo¿liwoæ zaistnieæ na
zajêciach, jednak¿e od nikogo nie wymaga³am wypowiedzi. Czêsto bywa, i¿ w grupie znajduje siê jedna osoba lub kilka osób, które nie maj¹ problemu z wystêpowaniem na forum. S¹ to ludzie, których cechuje wysokie poczucie w³asnej wartoci,
pewnoæ siebie, a tak¿e potrzeba dzielenia siê swoim zdaniem. To w³anie oni czêsto rozpoczynaj¹ dyskusjê i wymianê myli. Obok nich pojawiaj¹ siê tacy, którzy
z natury wol¹ siê przys³uchiwaæ, obserwowaæ, byæ niejako z boku. Czêæ z tych
osób wychodzi jednak z cienia, decyduj¹c siê na prezentacjê w³asnych refleksji na
forum grupy.
W moim przekonaniu uczestnicy zajêæ docenili wartoæ dzielenia siê w³asnymi
dowiadczeniami, które potrafi¹ byæ tak odmienne. W andragogice nadaje siê im
status osobistego nauczyciela cz³owieka, dostrzega siê w nich potencja³ edukacyjny.
Cz³owiek mo¿e wiele nauczyæ siê, dowiedzieæ poprzez rekonstrukcjê dowiadczenia, poprzez jego restrukturyzacjê. Jest to jedna z form edukacji. Pod wp³ywem
referowanych historii, a tak¿e us³yszanych opowieci uczestnicy warsztatów ucz¹
siê siebie nawzajem. S³uchanie wzajemnych wypowiedzi na zadany temat czêsto
pokazuje ró¿ne perspektywy, które pomagaj¹ w ocenie w³asnych dowiadczeñ.
Mo¿liwe staje siê nadanie nowej wartoci w³asnym prze¿yciom. Jest to pomocne
w budowaniu bilansu ¿ycia, szczególnie kiedy wydaje siê on byæ negatywny.
Na kolejnym spotkaniu podjêlimy wybrany przez grupê temat Moja droga edukacyjna. Tutaj uczestnicy losowali karty odnosz¹ce siê do edukacji cz³owieka, maj¹cej miejsce zarówno w murach szkolnych, jak równie¿ w wiecie spo³ecznym (poprzez kontakty interpersonalne, w miejscu pracy, w gronie przyjació³, w relacjach
rodzinnych, w podró¿y, w codziennych sytuacjach ¿yciowych wymagaj¹cych rozwi¹zywania okrelonych problemów itp.). Przyk³adowe karty do losowania:
v Najwiêcej nauczy³/o/a mnie w ¿yciu
v Edukacjê cz³owieka stanowi
v Droga edukacyjna cz³owieka to
v Cz³owiek uczy siê poprzez
v Dlaczego powinnimy siê uczyæ przez ca³e ¿ycie?
Ka¿dy z uczestników przywo³ywa³ inne sytuacje edukacyjne, które pojawia³y
siê na przestrzeni jego ¿ycia i zmieni³y je w znacz¹cy sposób. I tak jak w przypadku
tematu dotycz¹cego znaczenia przyjani w ¿yciu cz³owieka, tu równie¿ us³yszelimy ró¿ne interpretacje pojêæ: edukacja, droga edukacyjna cz³owieka.
Ostatnim zagadnieniem, które poddalimy wspólnej refleksji, by³ temat: Czy
autorytet jest nam dzisiaj potrzebny? O znaczeniu mistrza w ¿yciu cz³owieka. Przyk³adowe karty do losowania:
v Autorytet mo¿na zdobyæ poprzez
v Autorytet to osoba, która
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v Moim autorytetem jest/by³(a)
v Autorytet jest cz³owiekowi potrzebny, poniewa¿
v Czy wspó³czenie cz³owiek potrzebuje autorytetu?
Temat ten sk³oni³ uczestników do refleksji nad brakiem autorytetu wród dzisiejszej m³odzie¿y. Wiele osób sk³onnych by³o uznaæ, ¿e jest to wspó³czenie bardzo
powa¿ny problem. Wys³uchalimy opowieci charakteryzuj¹cych osoby znacz¹ce
dla uczestników warsztatów, które w okresie m³odoci odegra³y wa¿ne role w ich
¿yciu. Co ciekawe, byli nimi zwykle dziadkowie, jak równie¿ rodzice. Prezentowali
oni dobry przyk³ad m³odzie¿y, a tak¿e przekazywali wartoci, takie jak: szacunek
do drugiego cz³owieka, pracowitoæ, uczciwoæ, szczeroæ itd.
Poniewa¿ by³o to nasze ostatnie spotkanie, przygotowa³am dla wszystkich
uczestników warsztatów afirmacje, które losowali na koñcu spotkania.
Zajêcia o charakterze warsztatowym wychodz¹ naprzeciw potrzebom ludzi
dojrza³ych, umo¿liwiaj¹c wykorzystanie wiedzy ¿ycia budowanej na w³asnym
dowiadczeniu, któr¹ ludzie nosz¹ w sobie. Przypominaj¹ o potrzebie restrukturyzacji dowiadczenia, o ró¿nym przecie¿ charakterze. Dziêki warsztatom uczestnicy
poszerzaj¹ wiedzê o sobie, o innych ludziach, o wiecie. Pamiêæ przesz³oci, jak
pisze O. Czerniawska, odkrywana poprzez opowiadanie (tak¿e pisanie biografii)
ujawnia to, co niewidzialne i niemierzalne, ale znacz¹co kszta³tuj¹ce ludzkie ¿ycie .
W moim przekonaniu tego rodzaju spotkania pozwalaj¹ na kreacjê w³asn¹, autoprezentacjê, lepsze poznanie swoich mocnych i s³abszych stron, a przede wszystkim s¹
one okazj¹ do spotkania z drugim cz³owiekiem. Na ten ostatni fakt mocno zwrócili
uwagê uczestnicy warsztatów, wyra¿aj¹c swoje zadowolenie z tego, i¿ poznali swoich s¹siadów z osiedla, których do tej pory nie mieli okazji spotkaæ. Zaznaczyli równie¿, ¿e te nowe kontakty bêd¹ podtrzymywaæ i pielêgnowaæ.
Z perspektywy moich dowiadczeñ wynika, ¿e seniorzy interesuj¹ siê tym, co
bezporednio ich dotyczy, tym, z czym zmagaj¹ siê na co dzieñ. Chc¹ uczyæ siê
lepszego, bardziej wiadomego funkcjonowania w wiecie. Chc¹ by kreatorami
w³asnego ¿ycia, a jego jakoæ pragn¹ stale podnosiæ.
M. Malewski , niekwestionowany autorytet w dziedzinie andragogiki, wymienia trzy niezbywalne cechy uczenia siê:
1) uczenie siê ma charakter holistyczny, co powoduje, ¿e poznawanie odnosi
siê do to¿samoci cz³owieka;
2) uczenie siê ma charakter interakcyjny i spo³eczny oraz zawiera kontekst spo³eczno-kulturowy;
3) uczenie siê posiada niekoñcz¹c¹ siê, procesualn¹ naturê.
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Biograficznoæ w owiacie doros³ych w ujêciu Olgi Czerniawskiej
Pedagogiczne drogowskazy
Developing Professional Learning Environments:
Model and Application, Studies in Continuing Education
W poszukiwaniu teorii uczenia siê ludzi doros³ych
Stan
i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacj¹ doros³ych
E. Dubas,
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Takie rozumienie procesu uczenia siê zmienia dotychczasow¹ koncepcjê wiedzy, która przestaje byæ zbiorem podrêcznikowych prawd i uzyskuje wymiar personalny . Mylê, ¿e jako organizatorzy (prowokatorzy) ró¿nych form edukacji dla
osób w pónej doros³oci, powinnimy pamiêtaæ, ¿e cz³owiek jest istot¹ bio-socjo-kulturow¹ , zakorzenion¹ w szeroko pojêtym rodowisku ¿ycia oraz w swojej biografii. Dlatego edukacja seniorów powinna byæ organizowana w taki sposób, by
umo¿liwiaæ jej uczestnikom (auto)refleksjê nad w³asnym ¿yciem, reinterpretacjê
dowiadczenia, lepsze zrozumienie siebie, innych, otaczaj¹cego wiata, wymianê
emocji, zdobywanie harmonii wewnêtrznej, budowanie m¹droci ¿yciowej.
3)

4)
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Dodatkowe materia³y: konspekty do prowadzenia warsztatów Uczenie siê z ¿ycia
i w³asnej biografii

Zajêcia nr 1

Temat: Znaczenie przyjani w ¿yciu cz³owieka

Cele:

Kszta³towanie umiejêtnoci opowiadania o swojej biografii;
Rozwijanie umiejêtnoci przywo³ywania wspomnieñ;
l Wspomaganie zdolnoci refleksyjnego mylenia;
l Rozwijanie twórczego mylenia;
l Rozwijanie umiejêtnoci komunikacji w grupie;
l Pokonywanie niemia³oci;
l Pobudzanie do kreatywnego mylenia;
l Rozwijanie aktywnego s³uchania;
l Dostarczenie pozytywnej energii.
Potrzebne materia³y:
l Karty imion (patrz za³¹cznik);
l Karty do losowania (patrz za³¹cznik);
l
l

3)
4)

Tam¿e, s. 54.
E. Dubas, dz. cyt., s. 166.
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l Pude³ko lub kapelusz do losowania kart;
l D³ugopisy;
l Krzes³a dla wszystkich uczestników ustawione w ko³o.
Przebieg warsztatów:
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1. Uczestnicy zajmuj¹ miejsca siedz¹ce w kole. Otrzymuj¹ przygotowane przez
prowadz¹c¹ karty imion, na których wpisuj¹ swoje imiê w ramce. Kolejno przekazuj¹ kartê osobie siedz¹cej dwa miejsca dalej (po lewej stronie). Zadaniem
s¹siada jest uzupe³nienie jej o wskazane treci (cechy charakteru, kolor, pora
roku, zwierzê, rolina). Nastêpnym etapem æwiczenia jest prezentacja na forum
grupy skojarzeñ, jakie niesie dane imiê i konfrontacja z osob¹, która wype³nia³a
pocz¹tkowo kartê.
2. Prowadz¹ca warsztaty dokonuje wprowadzenia w tematykê spotkania  Znaczenie przyjani w ¿yciu cz³owieka.
3. Osoby w grupie losuj¹ kolejno karty dotycz¹ce Znaczenia przyjani w ¿yciu
cz³owieka. Prowadz¹ca informuje, ¿e jeli komu dana karta z ró¿nych wzglêdów nie odpowiada, mo¿e wrzuciæ j¹ z powrotem do pude³ka/kapelusza
i wylosowaæ now¹.
4. Prowadz¹ca informuje o mo¿liwoci dobrowolnej wypowiedzi inspirowanej wylosowan¹ kart¹. Osoba pragn¹ca podj¹æ temat rozpoczyna warsztaty. Kolejno
zg³aszaj¹ siê osoby chc¹ce podzieliæ siê swoj¹ opowieci¹.
5. Prowadz¹ca podsumowuje warsztaty, podkrelaj¹c ró¿norodnoæ wypowiedzi
budowan¹ odmiennymi, indywidualnymi dowiadczeniami osób bior¹cych
udzia³ w spotkaniu.

Zajêcia nr 2

Temat: Moja droga edukacyjna

Cele:

Kszta³towanie umiejêtnoci opowiadania o swojej biografii;
Rozwijanie umiejêtnoci przywo³ywania wspomnieñ;
l Wspomaganie zdolnoci refleksyjnego mylenia;
l Rozwijanie twórczego mylenia;
l Rozwijanie umiejêtnoci komunikacji w grupie;
l Pokonywanie niemia³oci;
l Pobudzanie do kreatywnego mylenia;
l Rozwijanie aktywnego s³uchania;
l Dostarczenie pozytywnej energii.
Potrzebne materia³y:
l Karty do losowania (patrz za³¹cznik);
l Pude³ko lub kapelusz do losowania kart;
l D³ugopisy;
l Krzes³a dla wszystkich uczestników ustawione w ko³o.
l
l
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Przebieg warsztatów:

1. Prowadz¹ca warsztaty dokonuje wprowadzenia w tematykê spotkania  Moja
droga edukacyjna.
2. Osoby w grupie losuj¹ kolejno karty dotycz¹ce w³asnej drogi edukacyjnej.
Prowadz¹ca informuje, ¿e jeli komu dana karta z ró¿nych wzglêdów nie
odpowiada, mo¿e wrzuciæ j¹ z powrotem do pude³ka/kapelusza i wylosowaæ
now¹.
3. Prowadz¹ca informuje o mo¿liwoci dobrowolnej wypowiedzi inspirowanej wylosowan¹ kart¹. Osoba pragn¹ca podj¹æ temat rozpoczyna warsztaty. Kolejno
zg³aszaj¹ siê osoby chc¹ce podzieliæ siê swoj¹ opowieci¹.
4. Prowadz¹ca podsumowuje warsztaty, podkrelaj¹c ró¿norodnoæ wypowiedzi
budowan¹ odmiennymi, indywidualnymi dowiadczeniami osób bior¹cych
udzia³ w spotkaniu.

Zajêcia nr 3

Temat: Czy autorytet jest nam dzisiaj potrzebny? O znaczeniu mistrza w ¿yciu

cz³owieka
Cele:

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Kszta³towanie umiejêtnoci opowiadania o swojej biografii;
Rozwijanie umiejêtnoci przywo³ywania wspomnieñ;
Wspomaganie zdolnoci refleksyjnego mylenia;
Rozwijanie twórczego mylenia;
Rozwijanie umiejêtnoci komunikacji w grupie;
Pokonywanie niemia³oci;
Pobudzanie do kreatywnego mylenia;
Rozwijanie aktywnego s³uchania;
Dostarczenie pozytywnej energii.

Potrzebne materia³y:
l
l
l
l

Karty do losowania (patrz za³¹cznik);
Pude³ko lub kapelusz do losowania kart;
D³ugopisy;
Krzes³a dla wszystkich uczestników u³o¿one w ko³o.

Przebieg warsztatów:

1. Prowadz¹ca warsztaty dokonuje wprowadzenia w tematykê spotkania  Moja
droga edukacyjna.
2. Osoby w grupie losuj¹ kolejno karty dotycz¹ce w³asnej drogi edukacyjnej. Prowadz¹ca informuje, ¿e jeli komu dana karta z ró¿nych wzglêdów nie odpowiada, mo¿e wrzuciæ j¹ z powrotem do pude³ka/kapelusza i wylosowaæ now¹.

Warsztaty Uczenie siê z ¿ycia i z w³asnej biografii

Magdalena Wnuk-Olenicz
3. Prowadz¹ca informuje o mo¿liwoci dobrowolnej wypowiedzi inspirowanej wylosowan¹ kart¹. Osoba pragn¹ca podj¹æ temat rozpoczyna warsztaty. Kolejno
zg³aszaj¹ siê osoby chc¹ce podzieliæ siê swoj¹ opowieci¹.
4. Prowadz¹ca podsumowuje warsztaty, podkrelaj¹c ró¿norodnoæ wypowiedzi
budowan¹ odmiennymi, indywidualnymi dowiadczeniami osób bior¹cych
udzia³ w spotkaniu.
5. Ka¿dy z uczestników losuje z kapelusza/pude³ka afirmacjê dla siebie.
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Za³¹czniki:

Przyk³adowe karty do losowania:

Do tematu: Znaczenie przyjani w ¿yciu cz³owieka.

Przyjaniæ siê to znaczy
W przyjani liczy siê dla mnie
Mój najlepszy przyjaciel/przyjació³ka
Nie mog³abym/nie móg³bym zaprzyjaniæ siê z
W przyjani ceniê
Do tematu: Moja droga edukacyjna.
Najwiêcej nauczy³/o/a mnie w ¿yciu
Edukacjê cz³owieka stanowi
Droga edukacyjna cz³owieka to
Cz³owiek uczy siê poprzez
Dlaczego powinnimy siê uczyæ przez ca³e ¿ycie?
Do tematu: Czy autorytet jest nam dzisiaj potrzebny? O znaczeniu mistrza
w ¿yciu cz³owieka
Autorytet mo¿na zdobyæ poprzez
Autorytet to osoba, która
Moim autorytetem jest/by³(a)
Autorytet jest cz³owiekowi potrzebny, poniewa¿
Czy wspó³czenie cz³owiek potrzebuje autorytetu?
Karty imion:
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l
l
l
l
l

CECHY CHARAKTERU
KOLOR
PORA ROKU
ZWIERZÊ
ROLINA

Afirmacje dla uczestników:

.

Idê przez ¿ycie wiadomie
wiêtujê moj¹ zdolnoæ do
i z entuzjazmem.
kreowania w³asnego ¿ycia.
wiêtujê moje ¿ycie.
Moje cia³o i umys³ s¹ wolne od choroby.
Jestem zdrowy/a.
Naszym jedynym obowi¹zkiem
jest ocaliæ swoje marzenia.
Zas³ugujê na ca³e dobro, które
codziennie otrzymujê.
Z ³atwoci¹ osi¹gam wielkie rzeczy.
Wszystkie moje marzenia spe³niaj¹ siê.
Znam odpowied na wszystkie
moje pytania.
Wszystkie rozwi¹zania s¹ we mnie. Mój umys³ zajmuje siê tylko konstruktywnymi pomys³ami. wiadomie
rezygnujê ze wszystkich innych.
Jestem tutaj, nigdzie siê nie spieszê
i to, co teraz robiê jest dla mnie
Ka¿da komórka mojego cia³a
Najwa¿niejsze.
wype³niona jest wiat³em, które
¯ycie odradza i odnawia moje cia³o, oczyszcza, uzdrawia i wzmacnia mnie.
ka¿da komórka mojego cia³a
Mi³oæ do wszystkiego, co ¿yje
jest doskona³oci¹.
wzbogaca mnie i wype³nia moje ¿ycie.
Sukces jest moim boskim
Mam wa¿n¹ rolê do spe³nienia
przeznaczeniem.
w ¿yciu mojej planety.

Genealogia jako pasjonuj¹ca aktywnoæ seniorów

Grzegorz Mendyka
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mgr in¿. Grzegorz Mendyka
l¹skie Towarzystwo Genealogiczne we Wroc³awiu
gmendyka@wp.pl

Grzegorz Kazimierz Mendyka
urodzi³ siê w 1944 roku w ¯ychlewie
(Wielkopolska). Jest absolwentem
I Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu (1962), w latach 19551961 uczeñ
Szko³y Muzycznej w Kaliszu (wiolonczela, fortepian), z zawodu mgr in¿.
chemik po Politechnice Wroc³awskiej,
d³ugoletni pracownik Zak³adów Elektronicznych ELWRO i Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów we Wroc³awiu. Po ojcu
odziedziczy³ zami³owanie do kronikarstwa i genealogii, które z czasem sta³o
siê jego prawdziw¹ pasj¹. Prezes l¹skiego Towarzystwa Genealogicznego
z siedzib¹ we Wroc³awiu. Autor artyku³ów o genealogii w biuletynie
Asnykowiec (14/2004, 15/2005).

Genealogia jako pasjonuj¹ca aktywnoæ
seniorów
Streszczenie: Przedstawiono genealogiê i kronikarstwo jako alternatywy pasjonackiej aktywnoci seniorów prowadz¹ce do wzmacniania wiêzi miêdzypokoleniowej, poszerzania i odnawiania kontaktów
rodzinnych, otwarcia na wiat oraz szanse na pozostawienie po sobie trwa³ego ladu w formie opracowañ i drzew genealogicznych oraz kronik rodzinnych.

S³owa kluczowe: genealogia,

drzewo genealogiczne, kronikarstwo, senior.

Od wielu lat popularyzujê genealogiê w spo³eczeñstwie, szczególnie wród seniorów, jako zachêtê do zainteresowania siê rodowodem w³asnej rodziny. Senior
a'priori i z definicji posiada najwiêksz¹ wiedzê o rodzinie i przodkach. Jest predestynowany do uwiadamiania m³odzie¿y (potomnym) ich to¿samoci rodowej i regionalnej. Podejmuj¹c w³asne badania genealogiczne w rodzinie, ma szansê na pog³êbienie, a czêstokroæ wrêcz wznowienie wiêzi rodzinnych, integracjê miêdzypokole-
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niow¹ i przekazywanie krewnym i potomkom wiedzy o dziejach przodków, regionu ich pochodzenia, historii.
Odnajdowanie swojej to¿samoci niesie walory wzmacniania wiêzi miêdzyludzkich, poznawcze i zdecydowanie patriotyczne.
Jednym z najbardziej, jak obserwujê, spektakularnych dzia³añ dla popularyzacji genealogii jest prezentacja multimedialna pt. Genealogiczne peregrynacje z NAZWISKIEM (tytu³ alternatywny  podtytu³ Ka¿dy mo¿e zostaæ genealogiem w³asnej
rodziny). Interaktywny wyk³ad  prezentacja obrazuje s³uchaczom: podstawy genealogii, jak rozpocz¹æ w³asne poszukiwania swoich przodków, drzewa genealogiczne, etymologiê nazwisk i ich rozmieszczenie w Polsce i wiecie oraz mo¿liwoci
genealogicznych poszukiwañ w Internecie. W toku prezentacji uczestnicy maj¹
mo¿liwoæ osobistego odszukania swojego nazwiska w 10-tomowym S³owniku
nazwisk wspó³czenie w Polsce u¿ywanych autorstwa profesora Kazimierza Rymuta.
S³ownik ten zawiera ponad 300 000 nazwisk wystêpuj¹cych w Polsce w roku 1990
(dane wg PESEL). S³uchacz poznaje nie tylko licznoæ wystêpowania jego nazwiska
1)

Rys. 1. Przyk³adowe rozmieszczenie nazwiska Mendyka w Polsce w latach 1990 i 2002
2)

ród³o: Opracowanie w³asne .

1)
2)

S³ownik nazwisk wspó³czenie w Polsce u¿ywanych,
Serwis heraldyczny Orodka Dokumentacji Wychodstwa Polskiego
w Pu³tusku
S£OWNIK NAZWISK
u¿ywanych w Polsce na pocz¹tku XXI wieku
Genpol
K. Rymut,

t. 110, Kraków 1994.

Opracowanie w³asne, w oparciu o:

, http://www.herby.com.pl, dostêp: 27.10.2010; K. Rymut (red.),

, wersja p³ytowa GenPolCD001, Kraków  Warszawa

20032005, a tak¿e z wykorzystaniem narzêdzi  skryptu z portalu

T. Nitscha, http://

www.genpol.com, dostêp 27.10.2010, mapki: http://www.genpol.com/module-Mapa.htm, dostêp:
27.10.2010.
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w poszczególnych województwach (i ogó³em w Polsce), ale równie¿ ciekaw¹ informacjê o ró¿norodnych jego odmianach.
W dalszej czêci prezentacji poznaje mo¿liwoci uzyskania innych, aktualizowanych danych o rozmieszczeniu jego nazwiska (w roku 2002 i aktualnie), co pozwala na ocenê zmian licznoci osób je nosz¹cych (rys. 1).
Takie obserwacje prowokuj¹, czy wrêcz zmuszaj¹, do refleksji na temat dynamiki rozwoju spo³ecznoci o moim nazwisku, a wiêc i mojej rodziny, dalszej, ale te¿
i tej najbli¿szej. Wskazanie mo¿liwoci poznania rozmieszczenia nazwiska w³asnego tak¿e w innych krajach rozbudza naturaln¹ chêæ bli¿szego poznania tych zagranicznych ludzi nazywaj¹cych siê tak samo jak ja. A generalnie powoduje zaintrygowanie Internetem jako narzêdziem do otwarcia siê na wiat. Pokazuje praktyczne
korzyci z umiejêtnoci pos³ugiwania siê komputerem i Internetem  nabyte ju¿ lub
poznawane w³anie na innych zajêciach projektu @ktywny Senior.
Seniorzy zdobywaj¹ wspania³e twórcze hobby, mo¿liwoæ i szansê nawi¹zania
kontaktu z m³odszymi pokoleniami i wiêzi z rozproszon¹ po wiecie rodzin¹. Odnalezienie w listach pasa¿erskich dawnej emigracji zarobkowej do USA  przodków dzisiejszej Polonii amerykañskiej, daje mo¿liwoæ nawi¹zania internetowych
kontaktów rodzinnych z ich potomkami. Pomocna jest tak¿e strona http://familysearch.org z baz¹ mormoñskich metryk.
Prezentowana i proponowana seniorowi genealogiczna zabawa stawia przed
nim szansê na pozostawienie po sobie ladu, pami¹tki dla potomnych, spucizny
rodowej w postaci opracowañ genealogicznych i kronikarskich.
Jako przyk³ad pokazujê jedn¹ z wielu kronik mojego Ojca  Ksiêgê V Rodziny
Ziemliñskich z Krobi 18671967 oraz cytujê s³owa z Ksiêgi I  Wêze³ krwi :
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3)

4)

5)

6)

Wydarzenia zwi¹zane z moj¹ drog¹ ¿ycia pragnê utrwaliæ dla moich spadkobierców. Nie pozostawiam ¿adnego maj¹tku, dlatego choæ te drobne epizody utrwalone w tych ksiêgach bêd¹ ladem przodków naszej rodziny... Jest to próba uratowania od zapomnienia faktów i wydarzeñ, która zosta³a podjêta w 1925 roku...
W gromadzeniu dokumentów  wy dzieci i wnukowie powinnicie wzi¹æ
udzia³
B¹dcie wytrwali, aby rozpoczête dzie³o mego ¿ycia nie zosta³o zaprzepaszczone.

Ilustracj¹ dzia³añ genealogiczno-kronikarskich i przede wszystkim integracji
rodziny pokazujê w³asnorêcznie przygotowywany i drukowany (komputerowo)
biuletyn rodzinny.
Biuletyn (gazetkê rodzinn¹) mo¿na wspó³redagowaæ z innymi cz³onkami rodziny, a nastêpnie rozprowadzaæ wród bardziej i mniej zainteresowanych; szcze3)

Listy pasa¿erskie emigrantów do Nowego Jorku

 port Ellis Island:http://ellisisland.org, dostêp:

27.10.2010.

4)
5)
6)

Wyszukiwarka nazwisk w bazie mormoñskich metryk: http://familysearch.org, dostêp: 27.10.2010.
W. Mendyka,
W. Mendyka,

Ksiêga V Rodziny Ziemliñskich z Krobi 18671967,
Ksiêga I  Wêze³ krwi. Kronika rodziny W³adys³awa Mendyki

(dzie³o niepublikowane).
(dzie³o niepublikowane).
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Rys. 2. Przyk³ad gazetki  biuletynu rodzinnego7)
ród³o: opracowanie w³asne.

gólnie ci mniej zainteresowani, czytaj¹c najnowszy biuletyn z aktualnymi i bie¿¹cymi wiadomociami o krewnych, z czasem mog¹ nabieraæ zainteresowania sprawami szeroko rozumianej Rodziny.
Dla seniorów taka gazetka mo¿e siê okazaæ jedyn¹ mo¿liwoci¹ kontaktu z bliskimi (choæ czasami okazuj¹ siê niestety dalekimi ). Szczególnie ¿e w obecnej dobie
m³odzie¿owego(?!) skracania wszelkich rozmów, listów i kontaktów do niemal¿e
sms-owych skrótów, pokolenie seniorów wrêcz traci czêsto mo¿liwoæ porozumienia i dogadania siê z m³odymi.
Podjêcie badañ genealogicznych bardzo czêsto prowadzi do pomys³ów organizowania spotkañ i zjazdów rodzinnych  rodowych, na których m³odzie¿ ze zdumieniem dowiaduje siê od seniorów, ¿e komputer mo¿e s³u¿yæ nie tylko do gier, ale
te¿ do kontaktu z krewnymi. Zjazdy rodzinne to najlepsze pole do prze³amywania
7)

G. Mendyka,
2001, Nr 1.

Biuletyn Rodzinny Rodu Mendyków

(wydanie rodzinne, niepublikowane), Wroc³aw
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barier miêdzypokoleniowych, budowania wiêzi rodzinnych i spo³ecznych. Organizatorzy zjazdu (najbardziej energiczni) maj¹ szanse wci¹gn¹æ do przygotowañ wszystkie pokolenia rodziny bli¿szej i dalszej, ale szczególnie wskazane jest anga¿owanie
seniorów, którzy z racji swego dowiadczenia ¿yciowego mog¹ wnieæ wiele dobrych pomys³ów, za ich swoboda czasowa pozwala na realizacjê tych przedzjazdowych (i nie tylko) idei. Poza oczywistymi walorami ponownego spotkania znanych
i bliskich osób jest te¿ okazja poznania, czêsto pierwszego, tych zupe³nie nieznanych, np. nowych wspó³ma³¿onków, m³odzie¿y i innych.
Na zjazd mo¿na przygotowaæ rodzinne i rodowe emblematy integruj¹ce: flagi,
herby rodowe (bywa, ¿e specjalnie wymylone, zaprojektowane i wykonane z okazji zjazdu), odznaki i inne ciekawe gad¿ety. Oto herb rodowy wymylony i zaprojektowany z okazji I Zjazdu Rodowego w roku 1978.
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Rys. 3. Herb w³asny DZINEK8)
ród³o: opracowanie w³asne.

Mecze miêdzypokoleniowe i miêdzyrodzinne (ga³êzie rodu) to kolejna zabawa
 integracja. Bardzo dobrym pomys³em zjazdowym o trwa³ej wartoci jest wydrukowanie zjazdowego piewnika, gdzie mo¿na umieszczaæ, oprócz ogólnie lubianych i znanych, piosenki specjalnie uk³adane przed i podczas zjazdów. Takie wymylanie piosenek (np. o kolejnych uczestnikach) uwielbiaj¹ szczególnie pokolenia najm³odsze. I nie ma lepszej integracji miêdzypokoleniowej, jak wspólne piewanie tych piosenek przy ognisku (rys. 4).
8)

Projekt i opracowanie w³asne Grzegorza Mendyki, Wroc³aw  Kalisz 1978. Wiêcej o herbie w artykule

Herbu w³asnego

, Asnykowiec Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum

im. Adama Asnyka w Kaliszu, Grudzieñ 2005, nr 15, s. 6971.
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Rys. 4. Przyk³ad rodzinnego piewnika (np. zjazdowego)9)
ród³o: opracowanie w³asne.

Cenn¹ rolê spe³nia i du¿o zabawy daje rozpisana podczas zjazdu Genealogiczna
ankieta rodzinna (Za³¹cznik), sprawdzaj¹ca znajomoæ powi¹zañ rodzinnych pomiêdzy dziadkami, dzieæmi i wnukami itd. Wspólne wype³nianie takiej ankiety przez
np. wnuczkê, jej rodziców i dziadków pozwala seniorom w zabawowy sposób przekazywaæ swoj¹ wiedzê genealogiczn¹ kolejnym pokoleniom i cieszyæ siê wspóln¹
zabaw¹, radoci¹ przebywania i wzmacniania wiêzi. Ta sama ankieta powtórzona
za kilka lat, na kolejnym zjedzie, pozwala obserwowaæ postêpy wiedzy genealogicznej rodziny.
Zjazdy mog¹  i powinny te¿ byæ  g³ównym terenem prezentacji wyników
poszukiwañ i badañ przez genealogów rodzinnych. Przede wszystkim warto pokazywaæ genealogiczne drzewa wydrukowane w formie du¿ego plakatu lub jako baner/transparent. Przygotowanie takiego drzewa, poszukiwania i badania informacji o przodkach to wspania³e zajêcie bardzo aktywuj¹ce seniora na d³ugie zimowe
(i nie tylko zimowe) wieczory.
Tytu³em zakoñczenia przedstawiam przes³any przez jedn¹ z uczestniczek warsztatów  co prawda nienale¿¹c¹ do grona seniorek, lecz dziêki prowadzonym poszukiwaniom nawi¹zuj¹c¹ z nimi wiêzi  list, a w nim ¿yciowe postscriptum:
9)

piewnik

, wydany zbiorowym wysi³kiem Rodu Mendyków na VII ZJAZD w Doruchowie, (materia³

niepublikowany), Doruchów 2002.
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Muszê siê pochwaliæ, ¿e z drzewem idzie mi niele  przy okazji Wszystkich
wiêtych oblecia³am wszystkie cmentarze z zeszytem w rêku spisuj¹c daty urodzin
i mierci przodków. Ca³a rodzina patrzy³a na mnie jak na wariatkê, ale po pewnym
czasie sami ulegli szaleñstwu. Po powrocie do domu wszyscy wspominaj¹c i przekrzykuj¹c siê wzajemnie doprowadzili mnie do zgromadzenia w drzewie 181 osób
w 5 pokoleniach. Ponadto odwiedzi³am wspomnian¹ przeze mnie nielubian¹ ciotkê, która okaza³a siê nie taka z³a i pos³u¿y³a cenn¹ informacj¹ na temat prapradziadków.
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Poszukiwanie przodków. Genealogia dla ka¿dego
S³ownik nazwisk wspó³czenie w Polsce u¿ywanych
S£OWNIK NAZWISK u¿ywanych w Polsce na pocz¹tku XXI wieku

(dzie³o niepublikowane).

(dzie³o niepublikowane).

Nowaczyk M.,

, Warszawa 2005.

Rymut K. (red.),

, t. 110, Kraków 1994.

Rymut K. (red.),

, wersja p³ytowa

GenPolCD001, Kraków  Warszawa 20032005.
Serwis Heraldyczny Orodka Dokumentacji Wychodstwa Polskiego w Pu³tusku

http://www.her-

by.com.pl, dostêp: 27.10.2010.

piewnik

, wydany zbiorowym wysi³kiem Rodu Mendyków na VII ZJAZD w Doruchowie, (dzie³o nie-

publikowane), Doruchów 2002.
Wyszukiwarka nazwisk w bazie mormoñskich metryk: http://familysearch.org, dostêp: 27.10.2010.

Za³¹cznik do artyku³u: Ankieta genealogiczna opracowana przez autora

ANKIETkA GENEALOGICZNA
______________________// dla celów WY£¥CZNIE genealogicznych!! \\________________________

Proszê wpisz czytelnie  i mocno  KALKA!!  to co wiesz albo zapytaj Mamê,
Tatê, dzieciê lub kogokolwiek w pobli¿u kto móg³by Ci powiedzieæ!!
1. Moje imiona I, II,
III: ..............................................., pseudo .................................................................
/> tu mo¿esz zapytaæ mamê  wa¿ne dla horoskopu
Urodzony/a:

Data ............................................... godz. ........... w .................................................
Jestem pokolenia II III IV V  zakrel kó³kiem  dla u³atwienia: Florcia = I pokolenie
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2. Podaj ni¿ej ...... imiona ..... I, II, III? ............
Ojca
/
/
............................................................/........................../.............................................
 Matki
/
/
............................................................/........................../.............................................
3. Moi dziadkowie: ....... imiê  nazwisko .............
 dziadek po mieczu
............................................................/........................../.............................................
 babcia po mieczu
............................................................/........................../.............................................
z domu:
 dziadek po k¹dzieli
............................................................/........................../.............................................
 babcia po k¹dzieli
............................................................/........................../.............................................
z domu:
 pradziadkowie po mieczu:
.......................................................................................................................................
 pradziadkowie po k¹dzieli:
.......................................................................................................................................
4. Mój m¹¿ / ¿ona: /imiona:
!/............................................................/.........................................................................
 jej/jego rodzice
............................................................/.........................................................................
 jej/jego dziadkowie
............................................................/.........................................................................
 jej/jego pradziadkowie
............................................................/.........................................................................
5. Podaj swoich Dzieci:  imiona  data urodzenia  godz.  miejsce. Inne/chrzest,
lub itd. ....../  i wnuków
1) ............................................................/...................../................./...............................
2) ............................................................/...................../................./...............................
3) ............................................................/...................../................./...............................
4) ............................................................/...................../................./...............................
5) ............................................................/...................../................./...............................
6) ............................................................/...................../................./...............................
7) ............................................................/...................../................./...............................
6. Opisz rodzeñstwo Matki i Ojca: /imiê, nazwisko, urodzenie, daty, miejsca,
itp. ..../
 ................................................................................... - ................. 
Ma³¿onek ..................................................................................................................
 ................................................................................... - ................. ........................................................................................................
/datê urodzenia ......./ miejsce ur.



/ data urodzenia/miejsce urodzenia

Genealogia jako pasjonuj¹ca aktywnoæ seniorów

Grzegorz Mendyka
 ................................................................................... - ................. ........................................................................................................
 ................................................................................... - ................. ........................................................................................................
 ................................................................................... - ................. ........................................................................................................
 ................................................................................... - ................. ........................................................................................................
7. Moja KARIERA /daty!/

Przedszkole ........................................... epizody .................................
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Szko³y .......................................................................................................
 praca, zawody /mi³osnych nie wymieniaæ !!/, awanse, emeryturka
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
8. Moje ¿ycie rodzinne:
 chrzest/chrzestni
........................................................................./...............................
 I Komunia
............................................................................................................................
 I zarêczyny ...................................................................................................
I x .........................................................................................................
 lub .......................... w .................... godz. .......... wiadkowie ........................
9. Moje >wa¿ne<
 wydarzenia od ostatniego ZJAZDU / 1991  Kar³ów
/ .........................................................................................................................
   w II tysi¹cleciu  do
31.12.2000 ........................................................................................................
   w III tysi¹cleciu  od
01.01.2001 ........................................................................................................
 postanawiam  lubujê sobie: zacz¹æ = podkrel, przestaæ = skrel
>paliæ<...>piæ<...>dobro czyniæ<...>grzeszyæ<...>czytaæ<...>nie czytaæ
xxx<
>uczyæ siê jêzyków<...>k³amaæ<...>nie k³amaæ<...inne: ..................................
 co ostatnio zmieni³e/a/m: /podkreliæ, skreliæ, dopisaæ
/ .................................................................................................................................
>posadê<...>image<...>auto<...>zainteresowania<...>mieszkanie<...
>dim<...>orientacjê: polit.  xxx  Straci³em<......................................................
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10. Napiszê wreszcie >co ja mylê< o BIULETYN-owaniu Rodzinnym i ca³ej
zabawie.
11. W genealogiê, poszukiwanie korzeni i wiêzy RODOWE /-podkrel-skreldopisz/:
a  kontynuowaæ / jak
................................/.....................................................................................
b  daæ sobie wiêty spokój ...........................
c  nie zawracaæ Ludziom g³owy .................
d  inne propozycje .................................................................................................
e  co ja o tym mylê ................................................................................................
12. Co jeszcze dopiszesz
??? ................................................................................................................................
/mo¿esz zapisaæ ca³¹ drug¹  verte  stronê/

Je¿eli chcesz uwieczniæ swój AUTOGRAF
Dla przysz³ych pokoleñ to z³ó¿ go TU:

Edukacja jêzykowa seniorów
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in¿. Marek Gulanowski
Politechnika Wroc³awska
Stowarzyszenie AVEC
marek.gulanowski@gmail.com

In¿ynier, absolwent kierunku
automatyka i robotyka na Wydziale
Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej.
Obecnie student studiów II stopnia na
tym samym kierunku. Od 2 lat pracuje jako lektor jêzyka angielskiego we
w³asnej firmie LEET, prowadz¹cej
kursy indywidualne i grupowe, w tym
szkolenia dla seniorów. Cz³onek Stowarzyszenia AVEC, w którym opiekuje siê witryn¹ internetow¹, poprowadzi³ warsztaty sk³adu tekstu w systemie LaTeX, a tak¿e szkolenia z zakresu obs³ugi komputerów dla seniorów. Interesuje siê robotyk¹, muzyk¹
i kinematografi¹.

Edukacja jêzykowa seniorów
Streszczenie: W niniejszym artykule opisano przeprowadzony w ramach programu @ktywny Senior
kurs jêzyka angielskiego dla pocz¹tkuj¹cych. Omówiono motywacjê uczestników do nauki jêzyka oraz
podstawowe za³o¿enia kursu i jego program. Nastêpnie opisano przebieg kursu i wyniki jego ewaluacji. Przedstawiono ogólnie g³ówne trudnoci pojawiaj¹ce siê w edukacji jêzykowej seniorów oraz ich
wp³yw na prowadzony kurs.

S³owa kluczowe: edukacja, seniorzy, jêzyk angielski.

Wprowadzenie

Przyswojenie jêzyka obcego wymaga d³ugiej i czêsto ¿mudnej nauki. Ponadto
bardzo uci¹¿liwe jest tu zjawisko zapominania zdobytej wiedzy: proces ten daje
o sobie znaæ ju¿ podczas krótkiej przerwy w nauce. Jednak¿e motywacja do nauki
jêzyków obcych jest obecnie wysoka. W przypadku osób w wieku przedprodukcyj-
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nym i produkcyjnym g³ównym czynnikiem motywuj¹cym jest chêæ zdobycie kwalifikacji zawodowych. W przypadku seniorów motywacje bywaj¹ nieco inne. Przez
uczestników kursów jêzyka angielskiego dla seniorów, realizowanych w ramach
programu @ktywny Senior, podawane by³y nastêpuj¹ce czynniki motywacyjne:
1. Czynniki jêzykowe
 podniesienie komunikatywnoci podczas podró¿y zagranicznych,
 korespondencja ze znajomymi z zagranicy.
2. Czynniki pozajêzykowe
 ogólna chêæ zdobywania nowych umiejêtnoci,
 chêæ przebywania poza domem, wród ludzi,
 chêæ podtrzymywania aktywnoci intelektualnej.
Warunki organizacyjne kursów by³y ró¿ne dla ka¿dej z grup, co w szczególnoci dotyczy³o czasu ich trwania. Jedna z grup przeby³a szkolenie szeciomiesiêczne,
druga  dwumiesiêczne, natomiast dla trzeciej zorganizowano czterotygodniowe
warsztaty. Te ró¿nice poci¹gnê³y za sob¹ ró¿nice w treci i formie szkoleñ. W dalszej
czêci tekstu przyjêto nastêpuj¹c¹ terminologiê: s³owo kurs odnosi siê do dwóch
pierwszych wymienionych, d³u¿szych cykli zajêæ, termin warsztaty okrela trzeci, krótszy cykl, natomiast termin szkolenie stosowany jest uniwersalnie.
Za³o¿enia dotycz¹ce treci i formy szkoleñ

W przypadku organizacji kursów jêzykowych niezwykle istotne jest w³aciwe
okrelenie poziomu kompetencji jêzykowych uczestników. Poziom ten po pierwsze
powinien byæ mo¿liwie zbli¿ony dla wszystkich cz³onków grupy, po drugie za musi
byæ podstaw¹ dobrania odpowiedniego programu nauczania. Wród seniorów w Polsce dominuj¹ca wydaje siê byæ grupa o kompetencjach niskich lub bardzo niskich
w zakresie jêzyka angielskiego. W zwi¹zku z tym niniejsze szkolenia zosta³y przygotowane z myl¹ o osobach w ogóle nieznaj¹cych jêzyka lub tych, które uczy³y siê go
w przesz³oci, ale na tyle odleg³ej, ¿e nie zachowa³y znacz¹cej wiedzy. Uczestnicy
zostali zatem poinformowani przed rozpoczêciem kursu, i¿ nie jest wymagana ¿adna
wczeniejsza znajomoæ jêzyka i z tak¹ wiadomoci¹ podejmowali decyzjê o uczestnictwie. Nie by³o zatem koniecznoci przeprowadzania testu poziomuj¹cego.
Podstaw¹ merytoryczn¹ szkoleñ by³ program nauczania jêzyka angielskiego
New English File Beginner wydawnictwa Oxford University Press na poziomie pocz¹tkuj¹cym. Komplet materia³ów obejmowa³: podrêcznik dla ucznia, podrêcznik
dla nauczyciela oraz p³ytê z materia³ami dydaktycznymi do s³uchania. Program by³
istotnie ró¿ny dla kursów i warsztatów. W przypadku kursów priorytetem by³o
harmonijne rozwijanie wszystkich najwa¿niejszych kompetencji jêzykowych i po³o¿enie podwalin pod dalsz¹ naukê. W przypadku warsztatów natomiast program
1)

1)

New English File Beginner Student's Book
New English File Beginner Teacher's Book
New English File Beginner Class Audio CDs

C. Oxenden, C. Latham-Keonig,
C. Latham-Keonig,
-Keonig,

, Oxford 2009; C. Oxenden,

, Oxford 2009; C. Oxenden, C. Latham-

, Oxford 2009.
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mia³ raczej charakter demonstracyjny: za pomoc¹ æwiczeñ komunikacyjnych i zabaw przedstawiono kilka obszarów s³ownictwa i gramatyki. Od uczestników warsztatów nie wymagano zakupu podrêcznika, który na kursach by³ elementem nieod³¹cznym ka¿dych zajêæ.
Obszary kompetencji jêzykowych, rozwijane podczas kursów, zgodnie z przyjêtym programem by³y nastêpuj¹ce:
1) budowanie s³ownictwa,
2) nauka pos³ugiwania siê strukturami gramatycznymi,
3) rozumienie tekstu czytanego,
4) rozumienie s³yszanych wypowiedzi,
5) wypowied ustna.
W przypadku warsztatów g³ówny nacisk po³o¿ono na budowanie s³ownictwa,
pominiêto natomiast w zasadzie zagadnienia zwi¹zane z rozumieniem tekstu czytanego.
Program kursów i warsztatów
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Program kursów obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia.
1. S³ownictwo (vocabulary):
a) zwroty powitalne i u¿ywane przy poznawaniu nowych osób,
b) liczebniki w zakresie od 1 do 100,
c) nazwy wybranych pañstw i narodowoci,
d) alfabet,
e) przedmioty codziennego u¿ytku,
f) ludzie i cz³onkowie rodziny,
g) nazwy barw i inne czêsto u¿ywane przymiotniki,
h) podstawowe czasowniki okrelaj¹ce stany i czynnoci,
i) atryku³y ¿ywnociowe,
j) zawody i miejsca pracy,
k) podawanie godziny,
l) czynnoci codzienne.
2. Gramatyka (grammar):
a) zaimki osobowe,
b) czasownik to be (byæ) we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej
w czasie teraniejszym prostym (Present Simple),
c) liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników,
d) zaimki dzier¿awcze,
e) miejsce przymiotników w szyku zdania,
f) czas teraniejszy prosty (Present Simple)  zastosowanie czasowników innych ni¿ to be.
3. Wymowa (pronunciation)
a) wymowa najwa¿niejszych g³osek: samog³osek, dyftongów, spó³g³osek,
b) ró¿nice miêdzy podobnymi g³oskami,
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c) wymowa g³osek niewystêpuj¹cych w jêzyku polskim,
d) sylaby akcentowane w wyrazach,
e) wyrazy akcentowane w typowych zdaniach, rytm zdania,
f) wymowa litery s w koñcówkach trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie teraniejszym prostym (Present Simple) oraz w liczbie mnogiej rzeczowników.
4. Komunikacja ustna (speaking, communicative tasks):
a) powitania, przedstawianie siê,
b) literowanie imion, nazwisk i nazw pospolitych,
c) podawanie informacji osobistych (wiek, adres, numer telefonu itp.),
d) opowiadanie o cz³onkach rodziny,
e) rozmowa na temat wykonywanego zawodu oraz czasu pracy.
5. S³uchanie ze zrozumieniem (listening):
a) nagrania modeluj¹ce sytuacje z wykorzystaniem poznawanych s³ów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych,
b) spontaniczne nagrania z udzia³em osób napotkanych na ulicy.
6. Czytanie ze zrozumieniem (reading):
a) proste teksty mieszcz¹ce siê w tematyce poznawanego s³ownictwa,
b) adaptowane materia³y prasowe.
W powy¿szym programie du¿o uwagi powiêca siê kszta³towaniu w³aciwych
nawyków ju¿ od samego pocz¹tku. Szczególn¹ rolê odgrywa tu kszta³cenie w zakresie poprawnej wymowy angielskich s³ów. Poprzez jasne wskazanie, jakich dwiêków
nale¿y u¿ywaæ i w jaki sposób ró¿ni¹ siê one od wystêpuj¹cych w jêzyku polskim,
unika siê praktyki aproksymowania nieznanych wczeniej g³osek za pomoc¹ tych ju¿
znanych, co jest czêstym b³êdem wród ucz¹cych siê jêzyka zarówno na poziomie
pocz¹tkuj¹cym, jak i zaawansowanym. Podobnie w przypadku nauki podstawowych
struktur gramatycznych, przyjêty program ju¿ od pocz¹tku d¹¿y do wyjanienia zachodz¹cych zjawisk, nie popadaj¹c jednak w przesadn¹ szczegó³owoæ.
Program warsztatów z powodu narzuconego re¿imu czasowego by³ znacznie
skrócony w stosunku do programu kursów. Akcent po³o¿ono tu przede wszystkim
na naukê kilku podstawowych obszarów s³ownictwa i zwrotów komunikacyjnych.
Dostosowanie szkoleñ do potrzeb seniorów

Szkolenie zosta³o zaplanowane z myl¹ o uczestnikach w wieku senioralnym.
Od strony organizacyjnej istotne by³o, aby do grup skierowaæ rzeczywicie wy³¹cznie osoby w tym wieku. Z wypowiedzi uczestników dotycz¹cych ich wczeniejszych dowiadczeñ w nauce jêzyków obcych wynika³o, ¿e kierowani byli do grup
zró¿nicowanych wiekowo, w których sposób prowadzenia zajêæ podporz¹dkowany by³ potrzebom osób m³odszych.
Dostosowanie szkoleñ do potrzeb seniorów obejmowa³o nastêpuj¹ce elementy.
1. Dobór podrêcznika pod k¹tem dostêpnoci jego treci dla osób o pogorszonej
jakoci widzenia. Wybrany podrêcznik (mimo i¿ nie by³ tworzony specjalnie
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z myl¹ o seniorach) posiada³ wyrane ilustracje oraz wystarczaj¹co du¿¹
czcionkê.
2. W³aciwe tempo prowadzenia zajêæ, bior¹ce pod uwagê zdolnoci percepcyjne
uczestników.
3. Odpowiednio czêste powtarzanie ju¿ wprowadzonych treci zapobiegaj¹ce ich
zapominaniu.
Realizacja szkoleñ i zaobserwowane trudnoci
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Najistotniejsz¹ przewidywan¹ trudnoci¹ w realizacji skutecznych szkoleñ jêzyka angielskiego dla seniorów by³o znalezienie w³aciwego tempa prowadzenia
zajêæ. Spodziewano siê te¿ trudnoci w prze³amywaniu bariery komunikacyjnej przez
uczestników, niechêci do æwiczenia wymowy wynikaj¹cej z niemia³oci oraz trudnoci w przyswajaniu struktur gramatycznych. Kszta³tuj¹c umiejêtnoæ czytania,
a tym bardziej s³uchanie ze zrozumieniem, wiadomym by³o, i¿ z racji ograniczonych zasobów czasowych trudnym zadaniem bêdzie dla uczestników podjêcie pierwszych prób obcowania z tego rodzaju materia³em.
Zachowanie w³aciwego tempa wprowadzania nowych wiadomoci wymaga³o od lektorów sta³ego monitorowania przyswajania treci programowych przez
uczestników i ci¹g³ego dostosowywania do niego tempa prowadzonych zajêæ. Przede
wszystkim przyjêto praktykê wielokrotnego powtarzania ju¿ wprowadzonych treci. W praktyce tempo to okaza³o siê szacunkowo o ok. 3040% wolniejsze ni¿ by³oby dla grupy m³odzie¿y czy osób doros³ych w wieku przedsenioralnym na podobnym poziomie jêzykowym.
Szczególnie w pocz¹tkowej fazie szkoleñ istotne by³o prze³amanie bariery komunikacyjnej, do czego przyst¹piono ju¿ od pierwszych zajêæ. Przedstawione uczestnikom zwroty powitalne i s³u¿¹ce do przedstawiania siê od razu sta³y siê przedmiotem æwiczeñ komunikacyjnych. W podobny sposób traktowano wszelkie nowe treci, które tylko mog³y byæ zastosowane do jakiejkolwiek, choæby bardzo prostej,
interakcji. Prze³amanie tej bariery nie okaza³o siê problemem. Æwiczenia komunikacyjne zosta³y przedstawione uczestnikom jako rodzaj zabawy, a jednoczenie podkrelona zosta³a waga tego rodzaju zadañ w przygotowaniu do realnego korzystania z jêzyka.
Nieco trudniejsze by³o zachêcenie uczestników do podjêcia starañ w celu przyswojenia wymowy g³osek wystêpuj¹cych w jêzyku angielskim, szczególnie tych,
które w jêzyku polskim nie wystêpuj¹. Polega³o to w du¿ej mierze na zadaniach
typu s³uchaj i powtarzaj (listen and repeat), kiedy to uczestnicy mieli ws³uchiwaæ
siê w brzmienie poznawanych s³ów lub fraz, modelowanych przez lektora lub odtwarzanych z p³yty CD, a nastêpnie podj¹æ próbê samodzielnego ich wymówienia.
W celu omielenia uczestników by³o to realizowane na zasadzie powtarzania
w grupie, a nie w formie odpytywania pojedynczych osób. Skuteczne przeprowadzenie tego rodzaju zadañ wymaga³o wyjanienia uczestnikom, ¿e nauka wymowy
jest istotna z punktu widzenia efektywnej nauki jêzyka. Po pocz¹tkowych oporach
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zwi¹zanych z pewnym za¿enowaniem (skojarzenie chóralnego powtarzania s³ów
z zajêciami przeznaczonymi dla dzieci) uczestnicy zaakceptowali tê formê æwiczenia wymowy. Lektorzy du¿o uwagi powiêcili dok³adnemu przedstawieniu g³osek
specyficznych dla jêzyka angielskiego oraz zjawisku iloczasu. Nowe g³oski by³y
wyjaniane poprzez analogie do g³osek znanych z jêzyka polskiego, jednak oczywicie z podkreleniem ró¿nic w stosunku do nich. W trakcie æwiczeñ komunikacyjnych lektorzy monitorowali, w jaki sposób poznane wyrazy wymawiane s¹ przez
uczestników. Zaobserwowano tu zjawisko aproksymowania nowych g³osek poprzez
te ju¿ znane, jednak metod¹ indywidualnego poprawiania uda³o siê to zjawisko
ograniczyæ. Uczestnicy wprawdzie nie osi¹gnêli idealnie poprawnej wymowy nowych g³osek, jednak istotnie zaczêli je wymawiaæ inaczej ni¿ za pomoc¹ g³osek polskich, co przy dalszych æwiczeniach bêdzie ich doprowadza³o coraz bli¿ej do optymalnego ich brzmienia.
Gramatyka zazwyczaj przedstawiana jest jako najtrudniejszy element nauki jêzyka obcego, co jednak w du¿ym stopniu jest przesadzonym stereotypem. Bez w¹tpienia jednak trudno jest przyswoiæ zupe³nie nowe struktury gramatyczne, szczególnie
jeli s¹ ró¿ne od tych znanych z jêzyka ojczystego. Jak uwidoczniono w przedstawionym wy¿ej programie zajêæ, w zakresie gramatyki skoncentrowano siê na podstawowych wiadomociach niezbêdnych do tworzenia prostych komunikatów. Podjêto starania, aby jej omawianie nie zajê³o zbyt du¿o czasu przeznaczonego na naukê jêzyka,
jednak unikano zaniedbania tego obszaru. Podczas realizacji kursów okaza³o siê, ¿e
struktury gramatyczne by³y przez uczestników przyswajane najwolniej, dlatego te¿
tutaj szczególnie zdecydowanie zastosowano metodê czêstych powtórzeñ ju¿ poznanych treci. Rezultaty mo¿na uznaæ za zadowalaj¹ce w zakresie uzmys³owienia uczestnikom istnienia okrelonych konstrukcji gramatycznych oraz faktu, i¿ wiele zasad
ró¿ni siê od tych obowi¹zuj¹cych w jêzyku polskim. Trwa³e ich przyswojenie i nabycie umiejêtnoci sprawnego siê nimi pos³ugiwania wymaga jednak wielu æwiczeñ
i mo¿e byæ osi¹gniête w toku dalszej nauki jêzyka.
Wa¿nym celem realizacji kursów by³a próba wykszta³cenia w uczestnikach zacz¹tków umiejêtnoci samodzielnego obcowania z czytanym tekstem oraz s³yszanymi wypowiedziami ustnymi. W zastosowanym podrêczniku pojawia siê wiele
tekstów, które na pocz¹tku s¹ bardzo krótkie i operuj¹ bardzo w¹skim s³ownictwem z³o¿onym wy³¹cznie ze s³ów ju¿ poznanych przez uczestników w trakcie kursu. W miarê czynionych postêpów w nauce teksty te stawa³y siê coraz d³u¿sze,
staj¹c siê adaptowanymi wersjami autentycznych artyku³ów prasowych. Wystêpuj¹ce w nich s³ownictwo z czasem zaczê³o te¿ wykraczaæ poza wyrazy ju¿ wprowadzone i utrwalone w celu wykszta³cenia nastêpuj¹cej, niezwykle wa¿nej strategii
pracy z tekstem: czytelnik skupia siê na tych sformu³owaniach, które s¹ dla niego
zrozumia³e, znaczenie pozosta³ych stara siê natomiast wywodziæ z kontekstu lub
wrêcz pomija je, jeli nie wydaj¹ siê kluczowe dla zrozumienia ca³oci tekstu.
Materia³y przeznaczone do s³uchania mia³y dwojaki charakter. Pierwsza kategoria to te, które pojawia³y siê w momencie wprowadzania nowych zwrotów. By³y

Edukacja jêzykowa seniorów

Marek Gulanowski
to proste, powoli wypowiadane dialogi, w których czêstokroæ owe zwroty pojawia³y siê po raz pierwszy w trakcie ca³ego kursu. Ich znaczenie bywa³o sygnalizowane
poprzez otoczenie ich innymi, znanymi ju¿ zwrotami oraz dwiêkami otoczenia
(np. odg³osy spotykane w windzie, w gabinecie fryzjerskim). W ten sposób uczestnicy mogli aktywnie i czêciowo samodzielnie wyjaniæ znaczenie nowych zwrotów, co sprzyja ich zapamiêtywaniu. Do drugiej kategorii materia³ów do s³uchania
nale¿a³y te, które pojawia³y siê w okresie utrwalania ju¿ poznanych zwrotów. Po
pierwsze wspomaga³y one ten proces utrwalania, jednak ich specyfika mia³a przede
wszystkim s³u¿yæ przygotowaniu do uczestnictwa i radzenia sobie w prawdziwych
sytuacjach komunikacyjnych. W tych nagraniach wystêpowali bowiem nie aktorzy,
ale autentyczni u¿ytkownicy jêzyka, którzy spontanicznie odpowiadali na zadawane im pytania. Na tym poziomie znajomoci jêzyka rozumienie tych materia³ów
by³o zadaniem trudnym, a nawet bardzo trudnym, stanowi³o jednak dla uczestników nieocenion¹ okazjê kontaktu z ¿ywym jêzykiem. Ponadto by³o wa¿nym czynnikiem motywuj¹cym, poniewa¿, w przypadku gdy przynajmniej czêæ takiego prawdziwego dialogu udawa³o siê zrozumieæ, dawa³o to uczestnikom przewiadczenie,
¿e nabyte ju¿ przez nich umiejêtnoci wykraczaj¹ poza te przydatne jedynie podczas zajêæ dydaktycznych.
Ewaluacja szkoleñ, informacja zwrotna od uczestników
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Podczas ostatnich spotkañ w ramach szkoleñ przeprowadzono ankiety ewaluacyjne. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili kursy, wszystkie noty mieci³y siê w przedziale od 8 do 10 punktów na 10 mo¿liwych. Lektorom zdecydowana wiêkszoæ
uczestników przyzna³a najwy¿sz¹ ocenê, najni¿sz¹ by³o tu 9 na 10 punktów. Wyniki te nie s¹ oczywicie wskanikiem obiektywnym, informuj¹ jednak o pozytywnych wra¿eniach uczestników.
Ankieta obejmowa³a tak¿e pytania na temat programu kursów, gdzie uczestnicy mogli okreliæ, których elementów ich zdaniem by³o zbyt du¿o, a których  zbyt
ma³o. W wiêkszoci program zosta³ oceniony jako odpowiedni, choæ pojawi³y siê
g³osy, ¿e powinno znaleæ siê w nim wiêcej æwiczeñ z zakresu mówienia, a nawet,
¿e zbyt ma³o uwagi powiêcono gramatyce. Tempo zajêæ zosta³o ocenione przewa¿nie jako optymalne. Pojawi³a siê te¿ w ankiecie proba o okrelenie swoich postêpów w poszczególnych obszarach kompetencji jêzykowych. Tutaj wielu uczestników zachowa³o daleko id¹c¹ skromnoæ, oceniaj¹c siê przewa¿nie rednio lub nieco
powy¿ej (48 na 10 punktów).
Umo¿liwiono te¿ swobodn¹ wypowied pisemn¹ na temat ogólnych uwag
dotycz¹cych szkoleñ. Wypowiedzi tutaj zamieszczane by³y pozytywne, czasami
wrêcz entuzjastyczne i, co wa¿ne, wyra¿a³y zadowolenie, ¿e tego rodzaju kurs zosta³ zorganizowany. Pokazuje to, ¿e istnieje obecnie zapotrzebowanie na zajêcia
z jêzyka angielskiego dla seniorów, które nie jest zaspokajane lub te¿ mo¿liwoæ
uczestnictwa w takich kursach nie jest odpowiednio promowana.
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Ostatnie, byæ mo¿e najistotniejsze, pytanie dotyczy³o chêci dalszej nauki jêzyka
angielskiego oraz ¿yczeñ co do rodzaju dalej rozwijanych umiejêtnoci. Pojawi³o siê
tu bardzo du¿o odpowiedzi twierdz¹cych, podkrelano szczególnie potrzebê nauki
¿ywego jêzyka, mowy potocznej.
Kolejnym elementem ewaluacji, istotnym tak¿e dla samych uczestników, by³o
przeprowadzenie testów obejmuj¹cych poznane treci. Wyniki tych testów by³y dobre,
wszyscy uczestnicy osi¹gnêli wynik przynajmniej zadowalaj¹cy. Wiêkszoæ mieci³a siê na poziomie 6080% uzyskanych punktów. Testy po sprawdzeniu zosta³y
przekazane uczestnikom oraz omówiono najczêciej pojawiaj¹ce siê b³êdy.
Wnioski wyp³ywaj¹ce ze zrealizowanych szkoleñ

Fundamentalnym wnioskiem, który wysnuæ mo¿na ze zrealizowanych kursów
i warsztatów, jest istnienie zapotrzebowania na naukê jêzyków obcych wród seniorów. Ponadto wykazano, i¿ mo¿liwe jest zorganizowanie takiego kursu tak, aby by³
on skuteczny z punktu widzenia obiektywnie ocenionych uzyskanych umiejêtnoci
(wyniki testu), jak i subiektywnej oceny uczestników (wyniki ankiety). Warto zastanowiæ siê nad dalszymi mo¿liwociami edukacji jêzykowej seniorów oraz promowaniem aktywnego korzystania z poznanego jêzyka, choæby poprzez Internet 
w przypadku tych z seniorów, którzy podjêli tak¿e wysi³ek nauczenia siê obs³ugi
komputera.
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Jest absolwentk¹ studiów prawniczych i pedagogicznych. W 2008
roku obroni³a tytu³ doktora nauk
prawnych, specjalizacja kryminalistyka, temat pracy Dowód z ekspertyzy cheiloskopijnej. Aktualnie jest zatrudniona w charakterze adiunkta
w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego, równie¿ tam jest
s³uchaczk¹ kolejnych studiów doktoranckich. Anga¿uje siê w sprawy wroc³awskich seniorów, bêd¹c instruktorem kursów komputerowych. Jest
równie¿ jednym z za³o¿ycieli Stowarzyszenia AVEC, w którym pe³ni
funkcjê prezesa. Prywatnie pasjonuje
siê ¿eglarstwem morskim  posiada
stopieñ jachtowego sternika morskiego, a tak¿e turystyk¹ rowerow¹.

Motywacje, oczekiwania
i postulaty towarzysz¹ce seniorom
w podjêtej edukacji informatycznej
Streszczenie: Wychodz¹c z za³o¿eñ modelu motywacji edukacyjnych osób doros³ych stworzonego przez

M. Crowder oraz K. Pupynin, autorka prezentuje wyniki badañ nad motywacjami towarzysz¹cymi
seniorom w trakcie uczestnictwa w kursie obs³ugi komputera i Internetu, podjêtego przez osoby starsze w ramach projektu
. Analizie poddano równie¿ zmieniaj¹ce siê w trakcie szkolenia
oczekiwania uczestników zarówo wobec samego procesu edukacyjnego, jak i wobec instruktorów,
a tak¿e zaprezentowano pewien katalog postulatów maj¹cych s³u¿yæ dalszemu doskonaleniu oferty
eduacyjnej dla badanej grupy wiekowej.

@ktywny Senior

S³owa kluczowe: kurs komputerowy, senior, edukacja, wykluczenie cywilizacyjne, motywacja edukacyjna.
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Wprowadzenie

Obecny wiat, tak bogaty w nowinki technologiczne, tak otwarty komunikacyjnie, nie jest dostêpny wszystkim podmiotom spo³ecznym. To, co dla pierwszoklasisty jest oczywistym wymiarem ¿ycia, jego nieodzownym elementem, osobie starszej jawi siê jako nieznany, czêsto niedostêpny wiat. wiat, z którego seniorzy czuj¹
siê wykluczeni.
Maj¹c tê wiadomoæ, wraz ze Stowarzyszeniem AVEC podjê³am siê próby skonstruowania systemu szkoleñ przeciwdzia³aj¹cych wykluczeniu cywilizacyjnemu
seniorów. Jego podstaw¹ wkrótce sta³y siê zajêcia komputerowe, gdy¿ w³anie
tu plasuje siê najwiêkszy niedosyt edukacyjny osób starszych. Kursy obs³ugi komputera i Internetu dedykowane dla seniorów ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoci¹
a w wielu wypadkach to w³anie one decyduj¹ o przyst¹pieniu seniorów do proponowanych im ró¿nego rodzaju projektów.
Jako Stowarzyszenie AVEC prowadzilimy omawiane zajêcia od 2007 roku, dwa
lata póniej zaproponowano nam uczestnictwo w charakterze wykonawcy szkoleñ
komputerowych w projekcie @ktywny Senior. Sta³o siê to okazj¹ do przeprowadzenia gruntownych badañ nad edukacj¹ informatyczn¹ tej grupy wiekowej, w których
jedn¹ z p³aszczyzn by³y w³anie motywacje, oczekiwania i postulaty.
W projekcie @ktywny Senior wziê³o udzia³ 60 uczestników podzielonych na
6 grup po 10 osób. W ka¿dej grupie by³y zarówno osoby, które po raz pierwszy
pracowa³y na komputerze, jak i osoby posiadaj¹ce pewn¹ elementarn¹ wiedzê, ale
mimo to wszyscy uczestnicy kwalifikowali siê do szkolenia od podstaw.
Badania odnosz¹ce siê do motywacji, oczekiwañ i postulatów seniorów wzglêdem kursów komputerowych realizowano dwukrotnie: na samym pocz¹tku trwania projektu oraz w trakcie szkolenia. Badania realizowano za pomoc¹ techniki sonda¿u diagnostycznego opartego w g³ównej mierze o pytania otwarte. Pierwsza grupa wypowiedzi by³a doæ ogólnikowa, wielu uczestników pisa³o, i¿ chce siê po prostu nauczyæ korzystaæ z komputera. Natomiast wypowiedzi zwi¹zane z oczekiwaniami seniorów wobec kursu komputerowego przeprowadzone w trakcie jego trwania mo¿na podzieliæ na dwie grupy: odnosz¹ce siê do samych szkoleñ jak
i odnosz¹ce siê do osoby instruktorów.

Motywacje

Pierwszym etapem w szeroko rozumianym procesie edukacyjnym seniorów
jest motywacja. To w³anie ona decyduje o tym, i¿ w koñcu seniorzy i instruktorzy
spotykaj¹ siê na sali komputerowej i wspólnie rozpoczynaj¹ wyprawê w wirtualn¹
rzeczywistoæ.
Motywacja  w ujêciu s³ownikowym  jest to podanie, ukazanie motywów
wyjaniaj¹cych czyje okrelone dzia³anie, postêpowanie, umotywowanie . Taka
1)

1)

E. Sobol (red.),

S³ownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995, s. 746.
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definicja wymaga rozwiniêcia pojêcia motywu rozumianego jako bodziec sk³aniaj¹cy do dzia³ania w okrelonym celu, pobudka, powód .
Model motywacji edukacyjnej osób doros³ych zosta³ stworzony przez M. Crowder i K. Pupynin , a w literaturze polskiej opisany przez M. Malewskiego , który za
rdzeñ proponowanej teorii uzna³ stwierdzenie, i¿ warunkami aktywnoci edukacyjnej ludzi doros³ych s¹ przekonania, i¿:
v podejmowane starania doprowadz¹ do uczestnictwa owiatowego,
v uczestnictwo to dostarczy wyników-nagród,
v nagrody te bêd¹ mia³y w³aciwoæ zaspokajania istotnych potrzeb cz³owieka .
Omawiana teoria motywacji bazuje na za³o¿eniu, i¿ przewidywania cz³owieka
zwi¹zane z edukacj¹ maj¹ swe korzenie w jego wczeniejszych dowiadczeniach edukacyjnych. Znamienne jest to, i¿ w grupie seniorów bior¹cych udzia³ w projekcie 53%
uczestników mia³o wykszta³cenie wy¿sze, a 40% rednie. Podczas prowadzonych szkoleñ wielu seniorów przyznawa³o siê do wykonywania w przesz³oci zawodów zwi¹zanych b¹d z nauczaniem, b¹d z koniecznoci¹ ci¹g³ego dokszta³cania siê.
Jak wynika z za³¹czonego schematu (rysunek 1) dowiadczenia edukacyjne skorelowane s¹ z poczuciem skutecznoci podejmowanych dzia³añ  osoby kieruj¹ce
siê takim poczuciem s¹ w stanie pokonaæ szereg przeciwnoci, by doprowadziæ do
urzeczywistnienia zamierzonych dzia³añ edukacyjnych. W szkoleniach komputerowych przejawia siê to czêstymi konsultacjami z instruktorami, wykorzystywaniem
zarezerwowanego dla nich czasu, ale równie¿ systematycznoci¹ w odrabianych
zadaniach, a tak¿e w wykonywanych æwiczeniach manualnych usprawniaj¹cych
d³onie celem sprawniejszego obs³ugiwania myszki.
Wzmocnieniem poczucia w³asnej skutecznoci jest pogl¹d o sprawowaniu kontroli nad dotycz¹cymi ich zdarzeniami. Na kursie pogl¹d taki mo¿na wzmocniæ
prowadzeniem dialogu na temat oczekiwañ wobec szkolenia zarówno w zakresie
merytorycznym, jak i formalnym, zakoñczonym w³¹czeniem wynegocjowanych treci
do szkolenia (w praktyce zazwyczaj by³o to powiêcenie wiêkszej iloci czasu na
zagadnienia zwi¹zane z Internetem) czy te¿ uwzglêdnieniem proponowanych zmian
w formule prowadzonego kursu (wprowadzania przerw, dyktowanie notatek, dodatkowe konsultacje).
Trzecim elementem buduj¹cym dowiadczenie edukacyjne cz³owieka jest zaspokajanie odczuwanych przez niego potrzeb, które powinno byæ rozumiane dwuaspektowo: jako dowiadczenia z nagrodami, jakie uprzednio uzyskiwa³ on w procesie kszta³cenia, oraz jako przewiadczenie o posiadaniu wp³ywu na otrzymywane
nagrody . W prze³o¿eniu na kursy komputerowe dla seniorów, to w³anie tu mieci
2)

3)

4)

5)

6)

2)
3)

4)
5)
6)

Tam¿e, s. 746.
M. Crowder, K. Pupynin,

The motivation to Train: A Review of the Literature and the Development
of a Comprehensive Theoretical Model of Training Motivation, Sheffield 1993.
M. Malewski, Teorie andragogiczne, Wroc³aw 1998, s. 67.
Tam¿e, s. 67.
Tam¿e, s. 69.
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siê wiara w siebie, przewiadczenie, i¿ jeli bêdzie siê odpowiednio du¿o æwiczyæ,
to mo¿na opanowaæ obs³ugê komputera, a tak¿e wdro¿yæ siê w wiat wirtualny.
Ostatnim w tej p³aszczynie elementem skorelowanym z dowiadczeniami edukacyjnymi jest pojmowanie swoich zdolnoci, na które sk³ada siê okrelona samowiedza i samoocena w relacji do zadañ edukacyjnych . Tu czêsto zaobserwowaæ
mo¿na wyran¹ ambiwalencjê w podejciu seniorów do swoich zdolnoci, wynikaj¹c¹ z pozytywnych (w wiêkszoci wypadków) ocen dotycz¹cych zdolnoci w wielu
sferach ¿ycia osobistego i zawodowego z wy³¹czeniem predyspozycji w³anie do
obs³ugi komputera. Wielu sporód uczonych przez nas seniorów straci³o wiarê
w mo¿liwoæ nauczenia siê obs³ugi komputera wskutek uprzednich z³ych dowiadczeñ edukacyjnych (brak cierpliwoci domowych instruktorów w postaci dzieci
lub wnuków). Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ tu w³anie rysuje siê najwiêksza
przepaæ pomiêdzy pokoleniami. Osoby m³ode, otoczone komputerami od najm³odszych lat, nie potrafi¹ wyobraziæ sobie wiata bez przedmiotowych urz¹dzeñ, bez
dostêpu do Internetu. Nie potrafi¹ zrozumieæ, i¿ istniej¹ ludzie niemaj¹cy wyobra¿enia wirtualnoci, ¿yj¹cy jedynie w wymiarze rzeczywistym. Wielu sporód trafiaj¹cych na kurs seniorów traktuje to jako swoist¹ ostatni¹ szansê  w przypadku
niepowodzenia najprawdopodobniej ju¿ nigdy nie znajd¹ w sobie przekonania, i¿
s¹ w stanie staæ siê praktykuj¹cymi u¿ytkownikami komputerów i Internetu. Tu te¿
jest ogromna rola w³aciwego przygotowania kursu czerpi¹cego z teorii motywacji
oraz bazuj¹cego na pozytywnych wzmocnieniach.
Uprzednio omówione dowiadczenia edukacyjne i elementy z nim zwi¹zane,
a tak¿e trzy kardynalne elementy teorii motywacji  w postaci przywo³anych powy¿ej przekonañ, i¿ podejmowane starania doprowadz¹ do uczestnictwa owiatowego, które dostarczy wyników-nagród, maj¹cych w³aciwoæ zaspokajania istotnych
potrzeb cz³owieka  wp³ywaj¹ na aspiracje poznawcze i w efekcie kszta³tuj¹ poziom
motywacji jednostki. W wyniku tego osoby edukuj¹ce siê ustanawiaj¹ cele, jakie
w kszta³ceniu pragn¹ osi¹gn¹æ, konstruuj¹ najbardziej odpowiednie dla siebie strategie uczenia siê, wk³adaj¹ w poznanie okrelony wysi³ek, emituj¹ zachowania, które maj¹ ich doprowadziæ do pozytywnego wyniku . Proces ten w pryzmacie edukacji informatycznej zosta³ ujêty w symboliczne zdanie i przedstawiony na poni¿ej
prezentowanym schemacie (rysunek 1).
Ostatni i nie mniej wa¿ny zespó³ czynników sk³adaj¹cych siê na prezentowan¹
teoriê motywacji odnosi siê do nagradzaj¹cych wyników uczenia siê subiektywnie
klasyfikowanych jako sukces lub niepowodzenie . Na ocenê efektów podjêtych dzia³añ ogromny wp³yw ma rodowisko spo³eczne  uznanie rodziny, zdumienie wnuków, chêæ naladowania przez rówieników, ale równie¿ nowo stworzona grupa
odniesienia w postaci uczestników kursu. Seniorzy bowiem wyra¿aj¹ chêæ podtrzy82
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Rys. 1. Schemat motywacji towarzysz¹cej w edukacji informatycznej seniorów
ród³o: opracowanie w³asne autorki na podstawie: M. Malewski, Teorie andragogiczne, Wroc³aw 1998,
s. 68.
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mywania kontaktów z poznanymi podczas kszta³cenia osobami. Istotna zdaje siê tu
byæ wspólna wiadomoæ trudu przebytej drogi od momentu pierwszego w³¹czenia
komputera a¿ do samodzielnej wymiany informacji przy wykorzystaniu drogi
e-mailowej. Pozytywna ocena w³asnych dowiadczeñ, zaprezentowana w informacji zwrotnej, skutkuje chêci¹ uczestnictwa w dalszych, bardziej zaawansowanych
kursach komputerowych.
W trakcie trwania projektu @ktywny Senior, chc¹c zbadaæ motywacjê uczestników, zadano im pytanie: Co sk³oni³o Pañstwa do podjêcia edukacji w zakresie obs³ugi komputera i Internetu? Odpowiedzi mo¿na podzieliæ na kilka grup.
Wielokrotnie pojawia³y siê odpowiedzi wskazuj¹ce na to, i¿ seniorzy, którzy
nie posiedli kompetencji w zakresie obs³ugi nowoczesnych urz¹dzeñ technicznych
s¹ skazani na wykluczenie zarówno z grona bliskich im osób (rodzina), jak i z relacji
zawodowych. Pewna osoba stwierdza: Moje wnuki ca³y czas s¹ zwi¹zane z komputerami. To graj¹, to robi¹ jakie zadania, to rozmawiaj¹ o tym, co znaleli w tym
Internecie. A ja nie rozumiem o czym oni mówi¹. Jeden z seniorów problem wykluczenia uj¹³ w ten sposób: W pracy ju¿ wszyscy przesy³aj¹ informacje Internetem, ja jeszcze nie umiem i czêsto jestem w wielu przedsiêwziêciach przez to pomijany. Ostatnio dosz³o nawet do tego, ¿e w mojej obecnoci nie zapytano mnie, czy
chcê siê zaj¹æ pewnym problemem z tego w³anie powodu. Dotychczasowe kompetencje po prostu nie wystarczaj¹, trzeba iæ naprzód. Wielu sporód czynnych zawodowo seniorów wskazuje na koniecznoæ opanowania obs³ugi komputerów
z uwagi na wykonywan¹ pracê. Niektórzy nawet wprost wskazuj¹, i¿ bodcem do
zapisania siê na kurs by³a potrzeba bieg³ego pos³ugiwania siê komputerem w pracy, co jest znacznym u³atwieniem w pracy zawodowej. Jestem osob¹ w pe³ni czynn¹
zawodowo. S¹ równie¿ seniorzy, który wprost wskazuj¹, ¿e chc¹ do³¹czyæ do spo³eczeñstwa zinformatyzowanego: Chcê dorównaæ do szeregów komputerowców 
idê do przodu. Niektórzy nieumiejêtnoæ obs³ugiwania komputera traktuj¹ jako
swego rodzaju niesamodzielnoæ. K³ad¹ oni nacisk na opanowanie ich obs³ugi
w takim stopniu, by nie by³a potrzebna pomoc cz³onków rodziny, stwierdzaj¹, i¿
kierowa³a nimi chêæ osobistego pos³ugiwania siê komputerem, bez pomocy syna.
Wskazuj¹ te¿ na dyskomfort powodowany ci¹g³¹ koniecznoci¹ proszenia kogo
pomoc: moje wnuki to wszystko tak szybko robi¹ tu klikn¹ tam klikn¹ i ju¿
wszystko zrobione, a ja dalej nic z tego nie rozumiem i nie umiem sobie poradziæ
sama. Chcia³abym to zrozumieæ, a nie tylko ci¹gle ich wo³aæ do pomocy.
Wielu sporód seniorów kieruje siê ciekawoci¹. Jedna pani stwierdza, i¿ kierowa³a ni¹ chêæ sprawdzenia swoich mo¿liwoci, uwierzenia w siebie mimo pónego wieku. Ciekawoæ poznania czego nowego, nieznanego, pokonanie lêku przed
nowoczesn¹ maszyn¹. Akceptacja ca³ej rodziny i zabezpieczenie sprzêtu w zasiêgu
rêki. Dla innych taki kurs to okazja do poznania wiata, sprzêtu i poznania ludzi,
u³atwienie ¿ycia.
W wypowiedziach czêsto wskazywana jest wszechobecnoæ komputerów  seniorzy stwierdzaj¹, i¿ motywacj¹ by³o:
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 postêp, jaki mnie otacza w ¿yciu i w pracy;
 potrzeby zawodowe i z drugiej strony koniecznoæ poznania tego, co poznaj¹ ju¿ moje dzieci;
 codziennoæ i potrzeba korzystania prawie codziennie z komputerów.
Czêæ seniorów postawi³a siebie niejako przed faktem dokonanym, a mianowicie po prostu zakupi³a komputer i zapisa³a siê na kurs w celu nabycia umiejêtnoci
jego obs³ugi, kieruj¹c siê obaw¹, ¿e sami mog¹ co zepsuæ. Dzia³anie takie sami
okrelaj¹ jako samomobilizacjê, stwierdzaj¹c jak ju¿ tyle wyda³em, to muszê siê
nauczyæ. Wczeniej to nie chcia³em æwiczyæ na komputerze dzieci, bo nie chcia³em
czego zepsuæ, usun¹æ. Ale teraz to ju¿ sam sobie æwiczê powolutku, poznajê swój
komputer, wiem gdzie co mam. Tak jest lepiej.
Kilkoro sporód seniorów jako motywacjê podaje chêæ porozumiewania siê na
odleg³oæ za pomoc¹ komunikatorów internetowych. Moje dzieci wyjecha³y, syn
córka s¹ w Anglii, têskniê za nimi, a nie mogê sobie pozwoliæ na tak czêste dzwonienie do nich, jak bym chcia³a.
Ciekaw¹ motywacj¹ wykaza³a siê jedna z pañ. Otó¿ zapisa³a siê ona na kurs
w bardzo konkretnym celu  aby nauczyæ siê, w jaki sposób wy³¹czyæ komputer
wnuczce, która  zdaniem seniorki  zbyt du¿o czasu przed nim spêdza³a i nie
s³ucha³a, co do niej mówi babcia. Zirytowana seniorka którego dnia po prostu wyci¹gnê³a wtyczkê z kontaktu, powoduj¹c tym lawinê skarg i narzekañ, ¿e przecie¿
mog³a co zepsuæ. W efekcie zapisa³a siê na kurs z zamiarem uczestniczenia w nim
tylko tak d³ugo, a¿ nauczy siê bezpiecznie wy³¹czaæ urz¹dzenie. Historia ta zosta³a
mi opowiedziana jako humoreska ju¿ pod koniec kursu, a seniorka nie mog³a wyjæ
z podziwu, ¿e komputer mo¿e tak wci¹gn¹æ. mia³a siê, ¿e teraz to wnuczka ma
problem, jak babciê od komputera odgoniæ.
Inn¹ ciekaw¹ historiê opowiedzia³a jedna z uczestniczek kursu  by³a nauczycielka. W jej przypadku dzieci wyjecha³y na wakacje, zostawiaj¹c babci opiekê nad
domowymi zwierzêtami i mieszkaniem. W mieszkaniu by³ komputer, wiêc seniorka, nie namylaj¹c siê d³ugo, stwierdzi³a, ¿e skoro dzieci obarczaj¹ j¹ obowi¹zkiem
wyprowadzania psów, to w ramach rekompensaty ona bêdzie korzystaæ z komputera. W tajemnicy przed dzieæmi zapisa³a siê na kurs.

Oczekiwania i postulaty

Ka¿dy uczestnik kursu id¹c na szkolenie mia³ okrelone oczekiwania, bezporednio powi¹zane z motywacj¹, stanowi¹ce odzwierciedlenie poczucia skutecznoci, lokalizacji kontroli oraz odczuwanych potrzeb (rysunek 1). Jako przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ tu wypowied uzyskana na pytanie o powód sk³aniaj¹cy seniorów do
uczestnictwa w kursie komputerowym:  decyzja ta dojrzewa³a doæ d³ugo
i w koñcu zapad³a pod wp³ywem przeczytanego og³oszenia w gazecie wroc³awskiej
o naborze na kurs dla seniorów. Podkrelam dla seniorów, bo spodziewa³am siê, ¿e
wiadomoci bêd¹ dawkowane w taki sposób i w takich porcjach dla mnie przyswa-
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jalnych i nie zawiod³am siê. Wypowied ta doskonale ilustruje fakt, i¿ seniorzy
czuj¹ siê grup¹ odrêbn¹, o nieco innych potrzebach w zakresie szkoleñ komputerowych. Nie mo¿na do nich stosowaæ tych samych metod i sposobu t³umaczenia jak
w przypadku innych grup wiekowych.
Wypowiedzi uzyskane na pocz¹tku szkolenia ukaza³y, i¿ seniorzy oczekuj¹
 kursu dla seniorów, z uwzglêdnieniem naszych mo¿liwoci poznawczych, naszego tempa pracy, naszej s³abszej ju¿ pamiêci. Zatem podstawow¹ kwesti¹ podczas organizacji takiego szkolenia jest dopasowanie materia³u oraz strategii przekazywania wiedzy do potrzeb osób starszych. Z uwagi na to przez ca³y czas trwania
kursu monitorowano oczekiwania seniorów, wychwytywano i uwzglêdniano ich
sugestie.
Kolejn¹, bardzo istotn¹ kwesti¹ poruszon¹ przez seniorów w ankietach by³o
oczekiwanie, ¿e na kursie komputerowym wyzbêd¹ siê lêku przed korzystaniem
z przedmiotowego urz¹dzenia. Wielu rozmówców wskazywa³o  mam w domu
komputer, ale to jest takie skomplikowane, co chwilê co wyskakuje i ja siê bojê tego
dotykaæ, ¿eby mi znowu co nie wyskoczy³o, nie zepsu³o siê. Chcia³abym przestaæ
siê tego baæ. Ta wypowied, podobnie jak kilka innych, wskazuje, i¿ jednym
z podstawowych problemów ograniczaj¹cych samodzieln¹ naukê obs³ugi komputera jest obawa przed zepsuciem skomplikowanego urz¹dzenia. Wielu sporód seniorów wskazuje ponadto, ¿e obawa ta jest pog³êbiana przez m³odszych cz³onków
rodziny. Wnuki nie maj¹ cierpliwoci, jak czego nie wiem, to klikn¹ szybko
10 razy i ju¿ jest zrobione, a jak ich proszê, ¿eby mi wyt³umaczyli i robili wszystko
powoli, to mówi¹, ¿e nie powinnam, bo zepsujê.
Seniorzy równie¿ podnosili kwestiê predyspozycji osób, które bêd¹ prowadziæ
takie szkolenie. Pierwsz¹ cech¹ by³a cierpliwoæ, a drug¹  niemal równie czêsto
wyliczan¹  komunikatywnoæ. Seniorzy stwierdzali, i¿ nale¿y zatrudniæ instruktorów komunikatywnych, cierpliwych i mi³ych. Inni z kolei pisali, i¿ nale¿y
w sposób dostêpny docieraæ do nas jako osób starszych. Wiêkszoæ jednak pozosta³a przy ogólnikach  by byli dobrze przygotowani pedagogicznie i merytorycznie oraz by byli prawdziwymi wyk³adowcami.
Ostatnim zagadnieniem poruszanym przez seniorów w pierwszej turze ankiet
by³ podrêcznik. Jedna z seniorek pisze: Chcia³abym, ¿eby do kursu by³ podrêcznik,
w którym by³oby opisane wszystko, co bêdziemy robiæ, krok po kroku i zrozumiale.
Ja ju¿ próbowa³am siê nauczyæ pracy na komputerze, kupi³am podrêcznik w ksiêgarni, podrêcznik dla seniorów, ale nic z niego nie zrozumia³am. Chcia³abym, aby
na tym kursie pojêcia komputerowe by³y t³umaczone przystêpnym zrozumia³ym
jêzykiem, a nie komputerowym. Ta wypowied sta³a siê wyzwaniem dla osób przygotowuj¹cych kursy komputerowe; kadra zdecydowa³a siê je podj¹æ i przygotowano skrypt dla seniorów, a jego poszczególne rozdzia³y wrêczano seniorom na zajêciach, na bie¿¹co.
W drugiej turze ankiet pojawia³y siê ju¿ odpowiedzi bardziej konkretne, po³¹czone z ewaluacj¹ dotychczasowego szkolenia.
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Najwa¿niejsze w wypowiedziach seniorów by³o wolne tempo pracy po³¹czone
z licznymi powtórzeniami materia³u, czego konsekwencj¹ sta³o siê zdecydowane
zwiêkszenie liczby godzin powiêconych na zajêcia komputerowe. W jednej z ankiet czytamy, ¿e nale¿y czasem zmniejszyæ tempo udzielania instrukta¿y i powiêciæ trochê wiêcej czasu na utrwalanie umiejêtnoci pod okiem instruktora. Jedna
z pañ pisze: Uwa¿am, ¿e zakres szkolenia, mam na myli iloæ godzin szkolenia
dla osób starszych, którzy z komputerem spotkali siê po raz pierwszy, jest za ma³a,
maj¹c na uwadze s³absz¹ pamiêæ. W wietle powy¿szego uwa¿am, ¿e niektóre
lekcje komputerowe mog³yby byæ powtarzane dwukrotnie. Mo¿na powtórzyæ wyszukiwanie informacji stron i przegl¹darki internetowej. Inna osoba stwierdza:
Po wy³o¿eniu nowego materia³u i pierwszym przeæwiczeniu, nastêpne zajêcia powinny byæ powtórzeniem poprzedniego materia³u w celu utrwalenia. Zbyt szybko
siê leci z materia³em. Kolejna wypowied ilustruj¹ca wspomnian¹ potrzebê brzmi:
Omawiane tematy nale¿a³oby powtarzaæ dwa albo trzy razy w celu zapamiêtania,
bo my mamy dobr¹ pamiêæ, ale krótk¹, wiêc wiadomoci musimy utrwalaæ. Dobr¹
ilustracj¹ jest tutaj równie¿ zdanie: Mo¿e zwolniæ tempo wyk³adów, które jest
stosowane na zasadzie m³odych studentów, a my przecie¿ jestemy ju¿ poza studentami.
Jednak zwolnienie tempa nie mo¿e siê odbywaæ kosztem omawianych zagadnieñ. W tej kwestii seniorzy proponuj¹ dwie opcje. W wiêkszoci opowiadaj¹ siê za
przed³u¿eniem kursu. Jeden z uczestników szkolenia stwierdza, ¿e powinno byæ
wiêcej godzin, nawet za niewielk¹ odp³atnoci¹ uczestników. Wiêcej godzin powiêciæ Internetowi. Zatem potrzeba szkoleñ komputerowych jest na tyle silna, i¿
seniorzy gotowi s¹ uiciæ czêæ op³aty. Niektórzy proponujê tutaj tryb konsultacyjny: mylê, ¿e dobrze by³oby, aby po zakoñczeniu szkolenia by³o parê godzin na
wyrywkowe powtórzenia, najlepiej indywidualnie z instruktorem.
Wród seniorów pojawi³o siê te¿ stanowisko, i¿ materia³ mo¿na zrealizowaæ
nie tylko przy zwiêkszonej iloci godzin, ale równie¿ za porednictwem efektywniejszych instruktorów. Jedna z seniorek stwierdzi³a, ¿e trzeba zwiêkszyæ iloæ godzin, staranniej dobieraæ wyk³adowców takich, którzy potrafi¹ w prosty i zrozumia³y sposób przekazaæ wiedzê starszym ludziom.
Wielu sporód uczestników kursu okreli³o jego program jako obszerny, ale ani
razu nie pojawi³ siê g³os opowiadaj¹cy siê za pominiêciem pewnych zagadnieñ,
a wrêcz odwrotnie  seniorzy wskazywali na pewne zagadnienia, którym warto
powiêciæ wiêcej czasu na zajêciach. Jedna z osób stwierdza, i¿ oczekuje wyd³u¿enia czasu trwania kursu, dostosowania go do obszernoci programu, wprowadzenia powtórzeñ. Propozycje te uwidoczni³y siê równie¿ w przytoczonych ju¿ wczeniej fragmentach, jednak¿e uwa¿am, i¿ warto w tym miejscu wymieniæ powtarzaj¹ce siê w wypowiedziach kwestie. Jeden z uczestników stwierdza: Osoby po 60
roku ¿ycia trudniej przyswajaj¹ wiedzê techniczn¹. Szkolenie powinno obejmowaæ
wiêcej godzin obs³ugi komputera. Wiêcej czasu nale¿y powiêciæ na tworzenie folderów, zapisywanie danych na pendrive. Proba o powiêcenie wiêkszej iloci cza-
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su na zapisywanie treci na pendrive'ach wielokrotnie przewija³a siê zarówno podczas prowadzonych zajêæ, jak i w ankietach. Na podstawie tego mo¿na stwierdziæ,
i¿ opanowanie tej czynnoci sprawia wiele problemów osobom starszym.
Wielu sporód seniorów oczekiwa³o powiêcenia wiêkszej iloci czasu na operacje zwi¹zane z folderami, wed³ug nich instruktorzy powinni wielokrotnie omawiaæ zak³adanie folderu, zapisywanie dokumentu w folderze, na pendrive, drukowanie. Nieliczni postulowali powiêcenie czasu na pracê z oknami, Word, a tak¿e wstawiania tabel i obiektów.
Natomiast w niemal wszystkich wypowiedziach pojawia³ siê g³ód Internetu.
Mylê, i¿ mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ jest to naturaln¹ konsekwencj¹ wielokrotnie przytaczanej przez seniorów motywacji w postaci komunikacji za porednictwem Internetu z przebywaj¹cymi daleko cz³onkami rodziny, znajomymi. Podczas zajêæ seniorzy wielokrotnie okazywali radoæ z rozmów z najbli¿szymi przeprowadzonych samodzielnie przy u¿yciu programu Skype czy Gadu-Gadu, a tak¿e
o listach wymienianych za porednictwem poczty elektronicznej. Dlatego te¿ nie
dziwi wyliczanie oczekiwañ zwi¹zanych z tymi rodkami komunikacji. Seniorzy
prosili by przeznaczyæ trochê wiêcej czasu na program Gadu-Gadu, obs³ugi poczty
elektronicznej i wyszukiwarki internetowej. Z wypowiedzi wynika, i¿ seniorzy
konsultowali swoje internetowe poczynania z innymi osobami, gdy¿ pojawia³y siê
takie proby jak: rejestracja konta gmail, podczas gdy na zajêciach do rejestracji
zosta³a wybrana inna poczta elektroniczna. Seniorów interesowa³o nie tylko GG
i Skype, wysy³anie e-maili, ale równie¿ mailowanie z za³¹cznikami. Jedna osoba
stwierdzi³a, i¿ wiêcej czasu nale¿a³oby powiêciæ na Internet, pobieranie plików
graficznych i za³¹czników, ale to wymaga wiêkszej pracy z Internetem, a takiego
w domu nie mam. Z uwagi na to, i¿ fakt braku dostêpu do Internetu w domu
dotyczy³ wielu uczestników kursu w Sektorze 3 wyra¿ono zgodê na indywidualne,
samodzielne korzystanie z pod³¹czonych do sieci komputerów. Wielu sporód uczestników skorzysta³o z tej mo¿liwoci.
Ponadto seniorzy oczekiwali przede wszystkim dog³êbszej wiedzy na temat
poruszania siê po stronach internetowych, np. zak³adania rachunków kont bankowych, logowania siê na Allegro oraz wiele innych operacji z dostêpem do zdjêæ czy
TV. Wiêcej wiedzy praktycznej obs³ugi komputera. Wielu sporód nich pisa³o, i¿
oczekuj¹, by przedmiotem dalszej czêci nauczania by³ Internet, ci¹ganie programów Internetu (darmowych). Znalaz³o siê równie¿ kilka wypowiedzi zwi¹zanych
z bezpiecznym korzystaniem z Internetu i zapobieganiem wyskakiwaniu dziwnych obrazków. Jedna Pani stwierdza: Chcia³abym wiedzieæ, jak w³¹czyæ taki filtr,
¿eby mi takie kociaki nigdy nie wyskoczy³y. Wypowied ta dotyczy zajcia na
jednych zajêcia  powiêconych pobieraniu i zapisywaniu plików graficznych z Internetu. Zadaniem seniorów by³o wyszukanie jak najciekawszego obrazka przedstawiaj¹cego ich ulubione zwierz¹tko. Jeden z uczestników kursu wpisa³ w wyszu88
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kiwarkê has³o kociaki, a na ekranie zamiast licznych zwierz¹tek pojawi³y siê
roznegli¿owane kobiety. Zawstydzenie seniora dodatkowo pog³êbi³ fakt, i¿ siedzia³
on w pierwszej ³awce, a jego monitor by³ widoczny dla wszystkich pozosta³ych
kursantów. Ostatecznie uda³o siê instruktorowi obróciæ zamieszanie w sytuacjê edukacyjn¹, a konsekwencj¹ tego by³o pojawiaj¹ce siê ze strony seniorów w ankietach
oczekiwanie pog³êbienia wiedzy z zakresu niebezpieczeñstw czyhaj¹cych na u¿ytkowników Internetu.
Seniorzy w ankietach wyra¿aj¹ chêæ opanowania obs³ugi równie¿ innych komputerów ni¿ dostêpne w pracowni stacjonarne PC. Stwierdzaj¹ oni, i¿ powinno siê
dodaæ chocia¿ jedne zajêcia na notebooki, pokazaæ mo¿liwoci korzystania z nich.
Inna osoba stwierdza: chcia³abym mieæ mo¿liwoæ przyjcia na indywidualne konsultacje z moim laptopem. Tak na zajêciach by³oby za du¿o zamieszania, ale póniej
instruktor móg³by pokazaæ podobieñstwa, a zw³aszcza ró¿nice. Seniorzy postuluj¹
równie¿, by kurs uzupe³niæ w nowoci wprowadzane w komputeryzacji. Proponuj¹ równie¿ zastosowanie nowoczesnych technologii, o czym wiadczy poni¿sza
wypowied: Moim zdaniem w celu powtórzenia przeprowadzonych æwiczeñ
w domu bardzo przydatne by³oby rejestrowanie w pamiêci zewnêtrznej komputera
 takim specjalnym dysku  przebiegu æwiczeñ.
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano w odpowiedzi na oczekiwania seniorów wyra¿one
w pierwszej turze ankiet, instruktorzy w trakcie jego trwania na bie¿¹co przygotowywali skrypt do zajêæ. W drugiej czêci badania seniorzy równie¿ wyra¿ali swoje
oczekiwania i propozycje odnonie skryptów. Seniorzy stwierdzali, i¿ nale¿y opracowaæ bardziej szczegó³owy skrypt  dla ca³kowicie pocz¹tkuj¹cych. Obok postulatu wiêkszej szczegó³owoci skryptu pojawia³a siê niejednokrotnie informacja
o tym, i¿ mimo skryptów seniorzy tworzyli w³asne notatki o charakterze uzupe³niaj¹cym. Dobrze ilustruje to poni¿sza wypowied: Nale¿a³oby bardziej szczegó³owo
opracowywaæ materia³y, które dostajemy (metod¹ krok po kroku). Poza tym zbyt
szybko omawiane s¹ zagadnienia zwi¹zane z obs³ug¹ komputera. Nie zawsze zd¹¿y siê zapisaæ kolejnoæ czynnoci, które nale¿y wykonaæ przy jednoczesnym wykonywaniu ich, aby zd¹¿yæ z innymi. Nale¿y podkreliæ, ¿e w grupie uczestnicz¹ osoby, które pracowa³y na komputerze i osoby, które nie mia³y dowiadczenia
z komputerem. Pojawi³y siê równie¿ postulaty, aby materia³y, które przerabiamy
na komputerach dostarczane by³y z wyprzedzeniem, poniewa¿ w czasie æwiczeñ
trudno nam siê od razu zorientowaæ.
Nieliczni seniorzy wypowiadali siê równie¿ na temat mo¿liwoci wprowadzenia innowacji w szkoleniu w postaci zastosowania rzutnika. Jedna z seniorek stwierdza: bardzo przydatny by³by ekran, na którym to prowadz¹cy æwiczenia pokazywa³by poszczególne kroki. Inny uczestnik pisze: w miarê mo¿liwoci, jakby mo¿na by³o zastosowaæ rzutnik na ekran i wtedy wyk³adowca krok po kroku omawia
poszczególne zagadnienia i wszyscy dobrze by widzieli omawiane tematy.
Natomiast czêciej podnoszona by³a kwestia koniecznoci wprowadzenia jêzyka angielskiego. Seniorzy odczuli brak tej kompetencji jêzykowej ju¿ od pocz¹tku
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zajêæ, kiedy to sporadycznie pojawia³y siê pojêcia anglojêzyczne. Nale¿y tu zauwa¿yæ, i¿ osoby m³odsze, dobrze wdro¿one do korzystania z szeroko pojêtych urz¹dzeñ informatycznych, pewne terminy w³¹czyli ju¿ do swojego s³ownika. Pojêcia
i nazwy typu pendrive, Windows, Word, Office i inne s¹ s³owami powszechnie
u¿ywanymi przez u¿ytkowników komputerów. Natomiast dla seniorów stanowi¹
egzotyczny dodatek do nauki obs³ugi komputera. St¹d te¿ w wypowiedziach badanych niejednokrotnie pojawia³y siê wypowiedzi wnioskuj¹ce o lekcje jêzyka angielskiego. Jedna z seniorek stwierdza: Na pocz¹tku przyda³oby siê kilka lekcji jêzyka
angielskiego  poznanie terminów komputerowych. Nawet wiêksz¹ iloæ godzin,
tak aby móc lepiej utrwaliæ poznane ju¿ pojêcia. Nie wszyscy uczestnicy maj¹ komputer w domu i mog¹ powtarzaæ to wszystko na bie¿¹co. Wród opinii seniorów
pojawiaj¹ siê zarówno g³osy optuj¹ce za ca³ym kursem angielskiego, jak i za podaniem wy³¹cznie najistotniejszych terminów. Jeden z uczestników projektu stwierdza: Na pierwszej lekcji lektor powinien podaæ seniorom podstawowe wyrazy angielskie przy obs³udze komputera, przez co bêdzie ³atwiej uczyæ siê jak komunikowaæ siê poprzez komputer. Niektórzy sporód uczestników, widz¹c koniecznoæ
edukacji obcojêzycznej i licz¹c na wprowadzenie jej do projektu, pisali: Lekcje jêzyka angielskiego powinny byæ na pocz¹tku kursu, a nie na koñcu  chodzi o skróty
stosowane w komputerze.
Kolejnym wnioskiem nasuwaj¹cym siê w wyniku przeprowadzonych badañ jest
fakt oczekiwania przez seniorów dalszych szkoleñ komputerowych. Ju¿ w trakcie
trwania projektu @ktywny Senior uczestnicy nie chcieli poprzestawaæ na jednym kursie komputerowym. Jedna z seniorek stwierdzi³a, i¿ szkolenia komputerowe mo¿na
by jeszcze raz powtórzyæ, w pozosta³ych wypowiedziach seniorzy wskazywali, i¿
chc¹ w ramach szkolenia wyjæ poza poziom podstawowy. Jednak¿e propozycje by³y
tu doæ zró¿nicowane. Niektórzy wypowiadali siê, i¿ po prostu chc¹ kolejnych etapów w kursach komputerowych. Inni postulowali kurs »ponadpodstawowy«  kurs
komputerowy dla tych, którzy ju¿ »liznêli«, ale niezbyt pewnie w tym siedz¹. Pojawi³y siê g³osy proponuj¹ce, by zamiast dodatkowego szkolenia poszerzyæ szkolenie
w zakresie indywidualnych zainteresowañ uczestników. Interesuj¹c¹ propozycjê
przedstawi³a seniorka: Przyda³by siê kurs II stopnia (!) Tu uczymy siê podstaw, ale
jest wiele innych mo¿liwoci, których nie poznalimy  np. adresowanie kopert, tworzenie wizytówek, zaproszeñ (w ró¿nym formacie) itp.. Jak siê okazuje, seniorzy szukaj¹ i znajduj¹ coraz wiêcej mo¿liwoci praktycznego zastosowania zdobywanej na
kursach wiedzy. Jedna z seniorek zaproponowa³a wprost, by wprowadziæ kursy jednotematyczne, bazuj¹ce na zainteresowaniach seniorów. Ponadto pojawia³ siê postulat uprzedniego poziomowania grup  by dobraæ zespo³y ludzkie w zale¿noci od
zaawansowania znajomoci obs³ugi komputera.
W ankietach przeprowadzonych w drugiej turze pojawi³y siê równie¿ propozycje zmian w odniesieniu do ca³oci kursu, a w szczególnoci istotne dla seniorów
okaza³o siê konsultowanie terminów zajêæ z uczestnikami, aby mogli sobie oni
zorganizowaæ czas. Ponadto w przysz³oci powinno siê tak zorganizowaæ harmo90
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nogram szkoleñ, by nie by³o d³u¿szych ni¿ 15 minut przerw miêdzy poszczególnymi zajêciami. Ostatni¹ propozycj¹ w tym zakresie by³o przeprowadzanie zajêæ co
drugi dzieñ lub 3 razy w tygodniu. Codzienne zajêcia to doæ du¿e obci¹¿enie czasowe dla seniora, który potrzebuje wiêcej czasu na codzienne domowe zajêcia.
Projekt @ktywny Senior w zakresie przeprowadzonych 180 godzin dydaktycznych szkoleñ komputerowych zosta³ zrealizowany przez grupê dowiadczonych
instruktorów zrzeszaj¹cych siê w Stowarzyszeniu AVEC. Kadra ta w g³ównej mierze wywodzi³a siê z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego i stanowili
j¹ absolwenci specjalizacji andragogika oraz doktoranci. Z uwagi na to, i¿ ¿aden
z pracuj¹cych, ucz¹cych siê b¹d nauczaj¹cych instruktorów nie móg³ zarezerwowaæ sobie trzech miesiêcy wolnych od zajêæ, wprowadzono rotacyjny system szkoleñ po³¹czony ze sformalizowan¹ sprawozdawczoci¹ umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ wymianê precyzyjnych informacji. W kwestii rotacyjnoci nauczania zdania seniorów
by³y podzielone. Niektórzy stwierdzili, i¿ taka forma umo¿liwia nawi¹zanie komunikacji z ka¿dym z seniorów  to, ¿e zmieniaj¹ siê wyk³adowcy powoduje, ¿e trafia
siê do wszystkich. Bo to jest tak, ¿e nigdy siê wszystkich nie zadowoli i jeli komu
instruktor nie spasowa³, to bêdzie siê musia³ mêczyæ przez ca³y kurs. Uwa¿am, ¿e
tak powinno byæ w dalszej czêci kursu. Wiêkszoæ seniorów uzna³a jednak, i¿
zajêcia powinien prowadziæ jeden lektor dla ka¿dej grupy osobno. By³oby wspaniale, aby dan¹ grupê szkoli³ ten sam instruktor od pocz¹tku do koñca. Pozytywnie oceniono równie¿ udzia³ w zajêciach osób wspomagaj¹cych wyk³adowcê. Wolontariusze to wspania³a sprawa, bo lektor sam nie jest w stanie wszystkich ogarn¹æ,
bior¹c pod uwagê, ¿e wiêkszoæ seniorów nie ma jeszcze komputerów w domu.
Osobn¹, znacznie rozbudowan¹ kategori¹ by³y postulaty dotycz¹ce instruktorów. Mo¿na tu dok³adnie skategoryzowaæ cechy, którymi powinien charakteryzowaæ siê dobry instruktor, a nale¿¹ do nich pocz¹wszy od najistotniejszych:
1) komunikatywnoæ i ³atwoæ przekazywania wiedzy,
2) zaanga¿owanie i bycie pomocnym,
3) cierpliwoæ i wyrozumia³oæ,
4) ¿yczliwoæ i umiejêtnoæ stworzenia mi³ej atmosfery,
5) umiejêtne zarz¹dzanie grup¹ i czasem,
6) fachowoæ i profesjonalizm,
7) umiejêtnoæ piêknego wys³awiania siê.
W toku prowadzonych badañ seniorzy opisowo mieli wskazaæ cechy, jakich
oczekuj¹ po instruktorach, a wymienione przez nich cechy cile zamknê³y siê
w przytoczonych kategoriach. Dlatego te¿ zdecydowa³am siê na graficzne zilustrowanie nacisku, jaki seniorzy k³adli na poszczególne cechy (rysunek 2).
W zakresie komunikacji seniorzy wskazywali na umiejêtne kontaktowanie siê
z osobami w podesz³ym wieku, jako najistotniejsz¹ cechê dobrego instruktora. Zajêcia bowiem powinny byæ prowadzone w sposób zrozumia³y dla przeciêtnego
seniora, a tak¿e w sposób ciekawy i jasny dla laika. Komunikatywnoæ czêsto
by³a eksponowana przez szczególnie trudnego odbiorcê, za jakiego uwa¿aj¹ siebie
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Rys. 2. Postulaty dotycz¹ce cech instruktorów kursów komputerowych dla seniorów
ród³o: opracowanie w³asne autorki.

seniorzy  jedna z osób stwierdza: Przecie¿ nie jestemy m³odymi studentami
a wrêcz przeciwnie »stypendystami« ZUSu. Zatem do kursu dla seniorów powinni byæ przydzieleni tacy wyk³adowcy, którzy potrafi¹ w sposób prosty i przystêpny przekazaæ wiedzê starszym ludziom. Instruktorzy powinni posiadaæ zdolnoci przekazywania innym posiadanych wiadomoci, a unikaæ typowych wyk³adów-monologów bez kontaktu ze s³uchaczami. Nie traktowaæ seniorów jak studentów, wytwarzaj¹c barierê miêdzy wyk³adowc¹ a s³uchaczem. Nawet pad³y sugestie, by stosowaæ metodê bezporedniego nawi¹zywania kontaktu ze s³uchaczem,
co powoduje rzeczywiste zdobywanie praktycznych umiejêtnoci. Dobry instruktor powinien staraæ siê wyjaniæ do skutku i mieæ du¿o cierpliwoci w tym t³umaczeniu, bo przecie¿ nie jestemy ju¿ m³odzikami. Zatem najwa¿niejsz¹ wed³ug seniorów cech¹ jest jasnoæ i zrozumia³oæ przekazywania informacji, a tak¿e wyrazistoæ, obrazowoæ t³umaczenia oraz dok³adne i wyczerpuj¹ce objanianie.
W drugiej z kolei grupie cech plasuje siê zaanga¿owanie i bycie pomocnym.
Poniewa¿, jak ju¿ wczeniej wspomniano, ankiety wykonywano dwuetapowo,
a bie¿¹cy fragment dotyczy wypowiedzi uzyskanych od uczestników kursu w trakcie jego trwania, w niniejszym omówieniu wyczuwa siê wyranie postulat wynikaj¹cy z dotychczasowej ewaluacji instruktorów prowadz¹cych zajêcia. wiadczyæ mo¿e
o tym chocia¿by zdanie postuluj¹ce, by instruktorzy prowadzili zajêcia tak, by seniorzy odczuwali, i¿ instruktor siê stara, nawet jeli trochê mu nie wychodzi. Zatem seniorzy oczekuj¹ zaanga¿owania w przekazywanie wiedzy i prowadzenie
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zajêæ, chc¹, by instruktor wykazywa³ entuzjazm i zapa³. Owa postawa zaanga¿owania wyra¿aæ siê ma równie¿ w gotowoci do indywidualnej pomocy w trakcie
zajêæ, ale równie¿ oczekuje siê, by pomagali równie¿ podczas samodzielnych æwiczeñ na parterze budynku . W zakresie merytorycznym uczestnicy kursu oczekuj¹ pomocy w obs³udze komputera (kolejnoæ dzia³añ w wykonywaniu poszczególnych zadañ) oraz w prawid³owym wprowadzaniu danych, a tak¿e podpowiadania informacji, wskazówek w trudniejszych zadaniach oraz wsparcia jak
kursant siê pogubi, kliknie gdzie nie trzeba  podpowiedzi jak naprawiæ, ale nie
naprawiaæ samemu  ja np. chcia³abym wiedzieæ co zrobi³am le. Zatem mo¿na
stwierdziæ, i¿ w opinii seniorów zaanga¿owanie w du¿ej mierze wyra¿a siê w byciu pomocnym.
Pod wzglêdem nacisku seniorów na poszczególne cechy instruktorów na trzecim i czwartym miejscu ex aequo znajduj¹ siê cierpliwoæ i wyrozumia³oæ oraz
¿yczliwoæ i umiejêtnoæ stworzenia dobrej atmosfery. Przede wszystkim seniorzy
oczekuj¹ cierpliwoci i wyrozumia³oci wobec seniorów, których umys³ nie jest ju¿
tak ch³onny na nowinki techniczne. Doæ interesuj¹co by³y formu³owane wypowiedzi w tej kategorii  podobnie jak w przytoczonej powy¿ej  seniorzy opisywali
swoje oczekiwania, jednoczenie podaj¹c uzasadnienie, dlaczego jest to dla nich takie wa¿ne. Wród uzasadnieñ wymieniano, ¿e seniorzy nie s¹ tak szybcy jak m³odzi i czasem nie maj¹ dobrej komunikatywnoci, s¹ wród osób ucz¹cych siê pracy na komputerze, a czêsto uczestnicy maj¹ lata do 80, a ponadto s¹ ludmi niemaj¹cymi dotychczas kontaktu z komputerem oraz zg³aszaj¹cymi w¹tpliwoci
w obs³udze komputera i Internetu. Ponadto potrzeba du¿o wyrozumia³oci dla
seniorów, którzy nie zawsze szybko »³api¹« komputerow¹ wiedzê i pomocy w sytuacji, kiedy sobie nie mog¹ poradziæ, a tak¿e dlatego, ¿e nasze szare komórki nie
s¹ tak pojêtne jak by³y za naszej m³odoci. Równie¿ w tej kategorii czasem przemycana jest ewaluacja dotychczas odbytych szkoleñ. Jedna z seniorek napisa³a: Podziwiam tych m³odych ludzi, którzy po 810 razy powtarzali te same fragmenty zajêæ,
bo »@ktywny senior« czego nie zrozumia³. Zatem w tej kategorii seniorzy postuluj¹ du¿o spokoju w prowadzeniu zajêæ oraz wyrozumia³oci na nasze marudzenie, ci¹g³e zapytania.
W zakresie ¿yczliwoci oraz umiejêtnoci stworzenia mi³ej atmosfery dobrego
instruktora cechowaæ powinno mi³e i grzeczne usposobienie, a tak¿e takt
i umiech oraz przyjazny dla osób starszych sposób bycia. Wyk³adowca powinien ponadto odznaczaæ siê wysok¹ kultur¹ osobist¹, specyficznym i wyrozumia³ym podejciem i nigdy w tym nie ustawaæ, nie okazywaæ zdenerwowania czy
irytacji, bo przecie¿ w czasie wyk³adów to my bylimy niecierpliwi a czasami nerwowi jak czego nie rozumielimy. Jedna z seniorek stwierdza: Wyk³ady z in11)
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Regularne zajêcia kursowe odbywa³y siê w sali komputerowej na pierwszym piêtrze, natomiast
umo¿liwiono seniorom równie¿ æwiczenie zadañ na komputerach umieszczonych w g³ównej sali
Sektor 3 mieszcz¹cej siê w³anie na parterze budynku.
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struktorami powinny sprawiaæ wielk¹ przyjemnoæ i zachêcaæ do dalszego poznawania tajników komputera. Oczekuje siê: Przyjaznego podejcia i zrozumienia, ¿e
w naszym wieku informacje docieraj¹ o wiele wolniej ni¿ do ludzi m³odych. Równie¿ w tej kategorii mo¿na dostrzec w¹tki ocenne, o czym mog¹ wiadczyæ wypowiedzi: Pogoda i umiech prowadz¹cej s¹ dopingiem do zrozumienia zagadnieñ,
a dodatkowo mi³a, spokojna atmosfera sprawia, ¿e cz³owiek ma odwagê pytaæ
nawet o g³upstwa. Zatem mo¿na stwierdziæ, i¿ umiejêtnoæ stworzenia atmosfery
¿yczliwoci, spokoju, bezpieczeñstwa skutkuje ca³kowitym lub czêciowym wyzbyciem siê obaw przez seniorów, a to przecie¿ w³anie owe lêki s¹ czynnikiem blokuj¹cym motywacjê osób w wieku pónej doros³oci do edukacji informatycznej.
Na pi¹tej pozycji uczestnicy kursu wskazali na umiejêtne zarz¹dzanie czasem
i zespo³em. W tym miejscu stwierdzono, i¿ dobry instruktor powinien tak przeprowadziæ zajêcia, ¿eby zawsze by³a ta przerwa , nie powinien przed³u¿aæ zajêæ. Ponadto istotne jest dostosowanie powiêcanego czasu wg poziomu uczestników,
a tak¿e dopilnowanie, aby na wszystkich ekranach pojawia³y siê zadane æwiczenia
i dopiero przechodzenie do dalszych zagadnieñ. Instruktorzy musz¹ prowadziæ
kontrolê przyswajalnoci materia³ów przez kursantów oraz dostosowaæ siê do
potrzeb s³uchaczy, zastosowanie metody krok po kroku. Wyk³adowca powinien
zadbaæ o dobry kontakt z grup¹, ale jednoczenie byæ konstrukcyjny, wymagaj¹cy i konsekwentny, rzeczowy i konkretny, zachowaæ w³aciwy dystans. Musi równie¿ wykazywaæ siê zainteresowaniem poszczególnymi szkol¹cymi siê, ale tak, by
swój czas dzieliæ sprawiedliwie, a nie powiêcaæ go tylko czêci kursantów. Ostatnia podniesiona kwestia wydaje siê byæ szczególnie istotn¹, bowiem seniorzy s¹
grup¹ bardzo wyczulon¹ na wszelkiego rodzaju dyskryminacjê. W sytuacji uznania
przez uczestnika kursu, i¿ instruktor go ignoruje  obojêtne przy tym jest, czy opinia
taka ma swe uzasadnienie w rzeczywistoci, czy te¿ nie  skutek wystêpuje natychmiastowo i przyjmuje on najczêciej formê blokady na osobê prowadz¹c¹. Jeli instruktor w porê nie zauwa¿y takiego zachowania i nie zareaguje, nie wyt³umaczy,
mo¿e to doprowadziæ nawet do rezygnacji seniora z dalszej czêci szkolenia.
Wbrew pozorom profesjonalizm i fachowoæ nie wyda³y siê seniorom najbardziej istotnymi cechami dobrego instruktora. Zaledwie szeæ osób w ogóle podnios³o tê kwestiê i zazwyczaj ograniczali siê oni do okreleñ typu byæ profesjonalist¹,
czy te¿ musi posiadaæ du¿¹ wiedzê fachow¹. Ponownie wyczuwaj¹c ewaluacjê
dotychczasowych szkoleñ odnajdujemy w jednej z wypowiedzi tak¹ oto opiniê na
zasadzie przyk³adu: Czuje siê w nim ¿y³kê informatyka. Dobrze przygotowany do
zajêæ, znaj¹cy siê na rzeczy, stara siê jak najwiêcej wiadomoci nam przekazaæ, ale
nie zawsze udaje siê nam wszystko zapamiêtaæ. Musi jeszcze popracowaæ z ludmi,
94
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Wiêkszoæ instruktorek na zajêciach komputerowych stanowi³y kobiety.
Na kursie zajêcia odbywa³y siê w blokach z³o¿onych z dwóch godzin dydaktycznych rozdzielonych 15-minutow¹ przerw¹, podczas której wszyscy musieli odejæ od stanowisk pracy, przejæ siê,
pogimnastykowaæ.
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którzy pewne sprawy zwi¹zane z komputerem poznaj¹ po raz pierwszy. Równie¿
nastawienie osób starszych do prowadz¹cych szkolenia wyra¿a opinia, i¿ w ich dzia³aniach powinno byæ wiêcej wyjanieñ ni¿ klików lub te¿ aby nie robili nic za
kursantów. Oni maj¹ sobie sami poradziæ. Mog¹ tylko udzielaæ informacji. Zatem
nale¿y stwierdziæ, i¿ seniorzy co prawda wskazuj¹ na istotnoæ takiej cechy jak¹ jest
szeroko pojêta fachowoæ, lecz jednoczenie od razu hierarchizuj¹ j¹ jako podrzêdn¹
wobec komunikatywnoci i umiejêtnoci przekazania wiedzy. Z obserwacji i rozmów prowadzonych w toku zajêæ komputerowych wynika, i¿ seniorzy ¿ywi¹ nawet pewne obawy przed nadmiernym profesjonalizmem, gdy¿ niejednokrotnie podkrelali oni, i¿ zawodowi informatycy nie chc¹ lub nie umiej¹ wyt³umaczyæ pewnych zagadnieñ w sposób zrozumia³y dla osoby starszej, zamiast tego uciekaj¹
w informatyczny slang.
Ostatni¹ cech¹, która pojawi³a siê w wypowiedziach uczestników szkoleñ, jest
posiadanie przez instruktorów dobrej, wyranej wymowy, a tak¿e prowadz¹cego
powinno cechowaæ mocny g³os i ³adne wys³awianie siê. Powy¿ej przytoczone
stwierdzenia wydaj¹ siê byæ o tyle interesuj¹ce, ¿e u ¿adnego z prowadz¹cych zajêcia nie stwierdzono wady wymowy. Nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy tej grupy cech
nie nale¿a³oby umieciæ jako podkategorii wysokiej kultury osobistej.

Podsumowanie

Przytoczone wypowiedzi seniorów wiadcz¹ o g³êbokiej potrzebie uczestnictwa we wszelkich obecnie dostêpnych formach komunikacji, które radykalnie siê
zmieni³y wraz z rozwojem technologii informatycznej. Nienad¹¿anie za tym postêpem skutkuje poczuciem wykluczenia cywilizacyjnego osób starszych odczuwanego zarówno przez nich samych, jak i przez ich rodowiska: rodzinne, zawodowe,
towarzyskie. Jednak¿e  czego dowodem jest zdecydowanie pozytywny odbiór wród
seniorów projektu @ktywny Senior  jest to wykluczenie, któremu mo¿na z powodzeniem przeciwdzia³aæ. Jak stwierdzi³ T. Dyrda: Dostrzeganie potrzeby równowa¿enia postêpu i podejmowane w zwi¹zku z tym dzia³ania w wiecie techniki
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e edukacja doros³ych, anga¿uj¹c siê w tê kwestiê, bêdzie niejako
wychodziæ naprzeciw tendencjom, które ogólnie rzecz bior¹c zmierzaj¹ do tego, aby
technikê i technologiê czyniæ sferami o bardziej ludzkim obliczu .
Seniorzy s¹ wyj¹tkowym odbiorc¹ edukacyjnym, wykazuj¹cym wysoki poziom
zaanga¿owania, a uczenie ich niew¹tpliwie daje ogromn¹ satysfakcjê. Postawê osób
starszych w trakcie trwania kursu komputerowego mo¿na wyraziæ wypowiedzi¹
bêd¹c¹ rekonstrukcj¹ zdañ zapisanych w ankietach: Chcê komunikowaæ siê i uczest14)

niczyæ w wiecie wirtualnym, dostêpnym dla innych, poprzez opanowanie obs³ugi komputera i u¿ytkowania Internetu, w zwi¹zku z czym jestem gotowy siê uczyæ,

14)

T. Dyrda, Równowa¿enie postêpu cywilizacji a edukacja doros³ych, [w:] J. Saran (red.), Edukacja doros³ych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin 2000, s. 78.
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uczestnicz¹c w kursie komputerowym. Moje dzia³ania skutkuj¹ uznaniem rodziny, zdumieniem wnuków, naladownictwem rówieników. Nagrod¹ dla mnie
bêdzie wiadomoæ moich kompetencji i uczestnictwo w ¿yciu innych. Jestem
dumny z moim nowo nabytych umiejêtnoci i sprawiaj¹ mi przyjemnoæ pochwa³y innych. Ju¿ mogê siê komunikowaæ i w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu innych.

Powy¿sza wypowied zosta³a wpleciona w schemat przedstawiaj¹cy motywacjê towarzysz¹c¹ seniorom w edukacji informatycznej (rysunek 1). Dodatkowe uszczegó³owienie oczekiwañ i postulatów @ktywnych seniorów stanowi wy¿ej przedstawiona analiza wypowiedzi. Obie te kwestie ³¹cz¹ siê, tworz¹c istotn¹ informacjê
zwrotn¹, wiadcz¹c¹ o istnieniu bardzo du¿ego zapotrzebowania na szkolenia komputerowe w tej licznie reprezentowanej w spo³eczeñstwie grupie wiekowej. W dodatku w grupie zmotywowanej, chc¹cej siê uczyæ, zdecydowanej aktywnie, systematycznie i z powiêceniem zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoci pozwalaj¹ce seniorom
ponownie i w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym. Ponadto , a mo¿e przede
wszystkim, stanowi¹ odpowied na pytanie: W jaki sposób przeciwdzia³aæ wykluczeniu cywilizacyjnemu seniorów poprzez edukacjê informatyczn¹?
Bibliografia:
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Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego, obecnie doktorantka
UWr., organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych oraz
projektów badawczych.
Od piêciu lat aktywnie dzia³a na rzecz
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wroc³awskiego. Od kilku lat uczestniczy tak¿e w ogólnopolskich i miêdzynarodowych projektach i programach dla osób
50+. Od wiosny 2009 r. bra³a udzia³ w Programie
. Jest wspó³twórc¹
programu kursu komputerowego dla seniorów realizowanego w ramach
oraz by³a
trenerem warsztatów komputerowych.
Przyjaciele mówi¹ o niej, ¿e

@ktywny Senior

@S

przy takim
stosunku pozytywnej energii do masy cia³a,
mog³aby robiæ za b³yskawicê w letni¹ burzê.
Wiecznie zabiegana, w ci¹g³ym ruchu, mimo
to zawsze znajduje czas dla innych.

Kurs obs³ugi komputera dla seniorów 
dowiadczenia p³yn¹ce z projektu

@ktywny Senior

Streszczenie: Od kilku lat problematyka aktywizacji i edukacji seniorów cieszy siê du¿ym zaintereso-

waniem (zarówno wród pedagogów reprezentuj¹cych ró¿ne rodowiska naukowe, jak równie¿ wród
praktyków podejmuj¹cych coraz czêciej ró¿norodne dzia³ania na rzecz osób starszych). Wspó³czenie
szczególnie znacz¹c¹ kwesti¹ jest stawianie pytañ odnosz¹cych siê do systemu kszta³cenia seniorów,
przy jednoczesnym poszukiwaniu na nie odpowiedzi w dowiadczeniach p³yn¹cych z konkretnych
dzia³añ. Dziêki temu mo¿liwa jest ci¹g³a poprawa jakoci kszta³cenia, a tak¿e systematyczna ocena
wykorzystywanych metod i technik nauczania w celu ich optymalizacji.
Niniejszy tekst jest prób¹ w³¹czenia siê do dyskusji na temat aktywizacji informatycznej seniorów. Podstaw¹ rozwa¿añ bêd¹ konkretne dowiadczenia p³yn¹ce z projektu
(bêd¹cego
przedmiotem prezentowanej publikacji).
Treci artyku³u nawi¹zuj¹ bezporednio do przebiegu i metodyki warsztatów komputerowych,
które prowadzone by³y w ramach opisywanego projektu. W kolejnych czêciach prezentowanych treci omówione zostan¹ takie kwestie jak: organizacja kursu komputerowego, przestrzeñ pracowni kom-

@ktywny Senior
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puterowej, zasady kszta³cenia seniorów, cele i treci kszta³cenia, organizacja zajêæ, metody i formy
kszta³cenia. Ca³oæ rozwa¿añ dope³ni ekspozycja materia³ów dydaktycznych.

S³owa kluczowe:

nowe technologie, warsztaty komputerowe, seniorzy, edukacja seniorów, proces
kszta³cenia seniorów, kurs obs³ugi komputera dla seniorów, aktywny senior, aktywizacja pokolenia
50+, ca³o¿yciowe uczenie siê, gerontopedagogika.

XXI wiek, pomimo i¿ ró¿norodnie definiowany i dookrelany, powszechnie
uto¿samiany jest z nieustannym rozwojem nowoczesnych technologii. To, co jednak
istotne, to fakt coraz wiêkszej dostêpnoci urz¹dzeñ informatycznych. Taka sytuacja
generuje szereg zmian zarówno na poziomie mikro-, jak i makrospo³ecznym. ¯ycie
we wspó³czesnym wiecie, w stopniu o wiele wiêkszym ni¿ mia³o to miejsce tysi¹ce,
setki, a nawet dziesi¹tki lat temu, wymaga otwartoci na innowacje i zmiany .
Niedostateczne nad¹¿anie za transformacj¹ rzeczywistoci zarówno jednostki, jak
i ca³ych spo³ecznoci, mo¿e staæ siê ród³em wykluczenia spo³ecznego.
Si³¹, a zarazem wartoci¹, która mo¿e zapewniæ jednostce sta³¹ integracjê z rzeczywistoci¹ jest idea ca³o¿yciowego uczenia siê. Natomiast wyzwaniem wspó³czesnej edukacji staje siê inicjacja i kszta³towanie potrzeby aktualizacji wiedzy, jak równie¿ zapewnianie warunków do jej zaspokajania. Proces ten powinien prowadziæ
do pog³êbiania wiedzy, rozwoju kompetencji i umiejêtnoci. Zbli¿aæ do nowoczesnoci. Pomagaæ zrozumieæ wspó³czesn¹ cywilizacjê i technikê .
Grup¹, która w sposób znacz¹cy potrzebuje wsparcia i pomocy w dynamicznym procesie rozwoju rzeczywistoci, s¹ m.in. seniorzy . Niestabilnoæ zachowañ
spo³ecznych, szybki postêp technologiczny, zmiennoæ mód, zwyczajów, a nawet
jêzyka codziennego, sprawiaj¹, ¿e wiêkszoæ ludzi starych sama izoluje siê od otoczenia i usuwa na margines ¿ycia spo³ecznego .
Niemniej w ci¹gu ostatnich lat mo¿na dostrzec wyran¹ potrzebê i chêæ rozwoju osobistego wród seniorów. Coraz wiêksza liczba osób w tzw. trzecim wieku
1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

Staroæ jako etap rozwoju cz³owieka, [w:] U. Dêbska (red.), Bli¿ej cz³owieka.
Konteksty interdyscyplinarne, Wroc³aw 2006, s. 132.
Por. O. Czerniawska, Wokó³ edukacji osób starszych, Acta Universitatis Lodziensis Folia PedagogiM. U³aszewska, M. ¯uk,

ca 2003, zeszyt 5, s. 158.
Kategoriê wiekow¹ seniora, z uwagi na ró¿norodnoæ kryteriów wyznaczaj¹cych pocz¹tek staroci,
trudno jednoznacznie zdefiniowaæ. Zewnêtrznym zdarzeniem rozpoczynaj¹cym tzw. okres pónej
doros³oci jest zazwyczaj moment przejcia na emeryturê, czyli powy¿ej 60. lub 65. roku ¿ycia.
Najczêciej przyjmuje siê, ¿e okres 6075 lat to czas wczesnej staroci, od 7590 lat to okres pónej
staroci, a powy¿ej 90 to wiek sêdziwy, nazywany d³ugowiecznoci¹ (J. Janiszewska-Rain,
, [w:] A.I. Brzeziñska (red.),
, Gdañsk 2005, s. 595).
W niniejszej pracy termin senior oznacza osobê, która osi¹gnê³a wiek emerytalny. Zamiennie
stosowane s¹ takie okrelenia jak: osoba w trzecim wieku, osoba starsza.
M. U³aszewska, M. ¯uk, dz. cyt., s. 132.

pónej doros³oci. Jak rozpoznaæ ryzyko i jak pomagaæ?
ty cz³owieka
4)

Okres
Psychologiczne portre-
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poszukuje nowych obszarów aktywnoci: intelektualnej, kulturalnej, towarzyskiej,
spo³ecznej, fizycznej, jak równie¿ korzysta z ofert, które s¹ do nich adresowane.
Jednoczenie osoby starsze dziel¹ siê swoim dowiadczeniem i m¹droci¹ ¿yciow¹,
przez co staj¹ siê przyk³adem nie tylko dla swoich rówieników, ale równie¿ budz¹
podziw i uznanie wród m³odszych pokoleñ.
W odniesieniu do powy¿szych kwestii, wa¿nym obszarem dzia³alnoci edukacyjnej jest wiêc aktywizacja seniorów, jak równie¿ zapewnianie im warunków do
ogólnie rozumianego wzrostu: rozwoju psychicznego i osobowego, samopoznania,
samoakceptacji, samorealizacji itp.
Koncentruj¹c siê na specyfice i przeznaczeniu niniejszej publikacji, jak¹ jest prezentacja dorobku p³yn¹cego z projektu @ktywny Senior, w tym artykule uwaga zostanie skoncentrowana na metodyce procesu kszta³cenia informatycznego osób
w okresie pónej doros³oci. Tym samym zostan¹ w nim omówione najwa¿niejsze
kwestie dotycz¹ce organizacji i przebiegu warsztatów komputerowych dla pocz¹tkuj¹cych, które dope³ni ekspozycja materia³ów dydaktycznych. Wszystkie podejmowane w¹tki odnosz¹ siê do edukacji osób w trzecim wieku. ród³em prezentowanych treci s¹ dowiadczenia p³yn¹ce z realizacji ww. projektu.
Publikacja adresowana jest (w sposób szczególny) do instruktorów i osób prowadz¹cych szkolenia komputerowe dla seniorów, jak równie¿ do organizacji spo³ecznych
dzia³aj¹cych na rzecz osób starszych. Z drugiej strony treæ opracowania jest wiadectwem tzw. dobrej praktyki, jak¹ niew¹tpliwie by³ projekt @ktywny Senior, a tak¿e
uznaniem dla wszystkich seniorów, uczestników projektu, którzy swoj¹ postaw¹ i zaanga¿owaniem pokazali, ¿e takie dzia³ania s¹ wartociowe i bardzo potrzebne. Niniejszy
artyku³ nale¿y traktowaæ przede wszystkim jako inspiracjê do dalszej pracy.

Organizacja kursu komputerowego

Etap planowania, organizacji, jak i realizacja dzia³alnoci edukacyjnej skierowanej do seniorów cile koreluje z wiedz¹ dotycz¹c¹ potrzeb, potencja³u i mo¿liwoci intelektualnych, psychicznych oraz fizycznych osób w trzecim wieku.
Nale¿y tak¿e uwzglêdniæ, i¿ osoby starsze uczestnicz¹ce w ró¿nego rodzaju projektach dla seniorów, w wiêkszoci tworz¹ elitê w swojej grupie wiekowej: dobrowolnie decyduj¹ siê na uczestnictwo w zajêciach, posiadaj¹ m¹droæ i bogat¹ wiedzê
¿yciow¹, chêtnie dziel¹ siê w³asnym dowiadczeniem (niezale¿nie od wykszta³cenia) .
5)

5)

Stwierdzenie jest wnioskiem ogólnym sformu³owanym na bazie ró¿nego rodzaju projektów skierowanych do seniorów i realizowanych we Wroc³awiu. Nale¿y mieæ wiadomoæ, i¿ tzw. aktywni
seniorzy, pomimo wymienionej cechy stanowi¹ grupê niejednorodn¹. Nie mo¿na okreliæ jednego
wizerunku osoby starszej  uczestnika dzia³añ skierowanych do seniorów. Zob. J. Golonka,

Kurs
obs³ugi komputera jako forma inicjacji informatycznej seniora na przyk³adzie s³uchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wroc³awskim, [w:] L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont-Ciesielska, Audiowizualnoæ. Cyberprzestrzeñ, Hipertekstualnoæ. Ponowoczesne konteksty edukacji, Wroc³aw 2009, s. 295298.
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Kwesti¹ nadrzêdn¹ jest tak¿e fakt, i¿ osoby starsze s¹ bardzo wymagaj¹cymi odbiorcami, a ca³y proces kszta³cenia jest wysoce zindywidualizowany.
W projekcie @ktywny Senior instruktorami prowadz¹cymi szkolenie informatyczne byli studenci i doktoranci pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego, którzy
specjalizuj¹ siê w zakresie edukacji doros³ych i realizuj¹ ró¿ne projekty skierowane
do osób starszych.
Przed rozpoczêciem kursu niezwykle wa¿nym etapem by³o spotkanie szkoleniowe instruktorów powiêcone metodyce kszta³cenia oraz omówieniu treci zajêæ. Jego celem by³o ustalenie i ujednolicenie szczegó³ów dotycz¹cych organizacji
i realizacji warsztatów komputerowych oraz akceptacja programu zajêæ przez
wszystkie osoby prowadz¹ce szkolenie.
Zastosowanie takiej strategii jest niezbêdne w sytuacji, w której szkolenie prowadzone jest przez kilka osób (a taka w³anie jest analizowana). Przyjêcie jednego
schematu dzia³ania, który bêdzie konsekwentnie realizowany przez wszystkie osoby szkol¹ce (od pocz¹tku do koñca trwania zajêæ) odpowiada w sposób bezporedni
potrzebie seniorów, jak¹ jest sta³oæ. Przy czym chodzi tutaj o standaryzacjê sfery
technologicznej zajêæ (odpowied na pytanie: w jaki sposób prowadzimy zajêcia?)
oraz sformu³owanie treci merytorycznych (odpowied na pytanie: czego uczymy?).
Tempo nauczania jest bowiem zdeterminowane przez mo¿liwoci intelektualne,
psychiczne i fizyczne uczestników tworz¹cych konkretne grupy. Co wiêcej, jest ono
zawsze dostosowane do osób, które maj¹ najwiêksze problemy z przyswajaniem
nowych treci.
Kolejnym zagadnieniem odnosz¹cym siê do organizacji zajêæ jest podzia³ uczestników na grupy. Fundamentaln¹ spraw¹ jest wielkoæ grupy. Nie powinna ona liczyæ wiêcej ni¿ 8 osób. Taka iloæ pozwala na wspomnian¹ indywidualizacjê szkolenia. Niemniej uczestnicy projektu @ktywny Senior byli podzieleni na 6 grup 10-osobowych. Zwiêkszenie liczby uczestników by³o jednak mo¿liwe dziêki udzia³owi
w projekcie wolontariuszy, którzy w trakcie zajêæ wspierali proces kszta³cenia (pomoc indywidualna podczas wykonywania æwiczeñ).
Na etapie tworzenia grup nale¿y uwzglêdniæ takie czynniki jak: poziom wiedzy i umiejêtnoci korzystania z komputera, wiek oraz p³eæ. Po pierwsze grupê
powinny tworzyæ osoby o podobnym poziomie umiejêtnoci, co znacz¹co podnosi
stopieñ zaspokajania potrzeb indywidualnych uczestników szkolenia. Po drugie
grupê powinny tworzyæ osoby w podobnym wieku, co pozwala na wykorzystanie
odpowiednich do mo¿liwoci intelektualnych, psychicznych oraz fizycznych kursantów metod i technik kszta³cenia. Po trzecie, pomimo istniej¹cych ró¿nic w sposobie uczenia siê kobiet i mê¿czyzn, grupy powinny byæ heterogeniczne, co pozytywnie wp³ywa na atmosferê zajêæ i sprzyja szeroko rozumianej komunikacji.
100

6)

6)

W projekcie zosta³ wykorzystany program warsztatów komputerowych, który od dwóch lat,
z powodzeniem, jest realizowany na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wroc³awskim opracowany przez jednego z instruktorów.
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W odniesieniu do omawianej praktyki niestety nie uda³o siê stworzyæ grup
jednorodnych pod wzglêdem poziomu i umiejêtnoci uczestników. Niemniej elastycznoæ i ró¿norodnoæ metod kszta³cenia oraz rozmaitoæ proponowanych æwiczeñ pozwoli³y na p³ynne prowadzenie zajêæ.
Planuj¹c kurs komputerowy, nale¿y tak¿e umo¿liwiæ uczestnikom warsztatów
swobodny dostêp do komputera poza zajêciami, tak aby mogli oni æwiczyæ zdobywane umiejêtnoci. W przypadku projektu @ktywny Senior warunek ten zosta³ spe³niony.
Przed rozpoczêciem kursu ustalono tak¿e takie kwestie, jak: d³ugoæ zajêæ (ka¿de spotkanie 2 × 45 minut) oraz przerw (15 minut), rozk³ad tygodniowy warsztatów
(ka¿da grupa 2 lub 3 razy w tygodniu). Liczba godzin przeznaczona na szkolenie
informatyczne seniorów zosta³a z góry ustalona przez twórców projektu (30 jednostek lekcyjnych).
Specyfik¹ projektu @ktywny Senior by³a tzw. rotacja grup: zajêcia by³y prowadzone przez ró¿nych instruktorów. St¹d te¿ spraw¹ kluczow¹ by³o uzgodnienie sposobu
komunikacji pomiêdzy osobami prowadz¹cymi. W opisywanym projekcie przyjêto
zasadê sporz¹dzania tzw. raportów z zajêæ. Obowi¹zkiem ka¿dego instruktora by³o
dok³adne opisanie warsztatu prowadzonego w danym dniu z konkretn¹ grup¹.
W notatce nale¿a³o zaznaczyæ takie kwestie jak: przebieg powtórki (opis postêpów
w nauce, zwrócenie uwagi na pojawiaj¹ce siê problemy), zakres zrealizowanego materia³u (wskazanie elementów, których przekaz wymaga szczególnej uwagi i koncentracji ze strony osoby prowadz¹cej ze wzglêdu na trudnoci w zrozumieniu treci
przez seniorów), omówienie ogólnej atmosfery zajêæ, propozycja dalszej pracy.
Co wiêcej, w trakcie trwania ca³ego projektu wszystkie osoby, które prowadzi³y warsztaty, na bie¿¹co dzieli³y siê ze sob¹ w³asnymi dowiadczeniami oraz wspólnie rozwi¹zywa³y problemy dotycz¹ce zarówno kwestii prowadzenia zajêæ, jak
i zmieniaj¹cych siê treci merytorycznych. Podczas trwania kursu nale¿y wzi¹æ pod
uwagê, i¿ zakres zajêæ mo¿e wymagaæ modyfikacji, co jest zwi¹zane z koniecznoci¹
dostosowywania tematyki do mo¿liwoci i potrzeb uczestników projektu oraz tempa przyswajania przez nich treci. Wa¿n¹ kwesti¹ jest tak¿e analiza warsztatów pod
k¹tem panuj¹cej na zajêciach atmosfery (wspólne rozwi¹zywanie zaistnia³ych konfliktów oraz wypracowywanie strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi).
Kwesti¹ wyró¿niaj¹c¹ projekt @ktywny Senior by³o uczestnictwo w szkoleniu
informatycznym wolontariuszy. To, co jednak istotne, na pomoc w realizacji zajêæ
zdecydowali siê seniorzy, którzy sami uczestniczyli we wczeniejszych edycjach
szkoleñ informatycznych organizowanych przez Wroc³awskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Sektor 3. Zaanga¿owanie wolontariuszy i ich obecnoæ na zajêciach w znacz¹cy sposób wp³ynê³y na wysok¹ jakoæ kszta³cenia. Wiêkszoæ wolontariuszy z du¿¹ empati¹ wspiera³a swoich rówieników w trudnym
7)

W ankietach ewaluacyjnych praca wolontariuszy zosta³a oceniona przez uczestników projektu pozytywnie.
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procesie uczenia siê . Niemniej obowi¹zkiem instruktorów jest hospitacja pracy
wolontariuszy, tak aby ich pomoc nie przekszta³ca³a siê w wyrêczanie ucz¹cych siê.
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7)

Przestrzeñ pracowni komputerowej

Znacz¹c¹ rolê w procesie kszta³cenia pe³ni przestrzeñ uczenia siê. Bardzo
czêsto to w³anie miejsce determinuje efektywnoæ podejmowanych dzia³añ. Tym
samym w ramach mo¿liwoci nale¿y podj¹æ wszelkie starania o zapewnienie najbardziej optymalnych warunków lokalowo-sprzêtowych do nauki.
Miejscem realizacji warsztatów informatycznych dla seniorów prowadzonych
w ramach projektu @ktywny Senior by³a sala komputerowa znajduj¹ca siê w nowoczesnym budynku Wroc³awskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych
Sektor 3. Tym samym warsztaty odbywa³y siê w przestronnym, jasnym, dostosowanym równie¿ dla osób niepe³nosprawnych obiekcie i pomieszczeniu (winda oraz
toaleta przystosowana dla niepe³nosprawnych). Sala wyposa¿ona by³a w samodzielne
stanowiska komputerowe (³atwy dostêp do ka¿dego stanowiska) oraz tablicê. Instruktorzy dodatkowo mogli korzystaæ z kserokopiarki oraz drukarki .
Wszystkie komputery znajdowa³y siê na specjalnie dostosowanych biurkach,
co pozwala³o na przyjêcie poprawnej, ale równie¿ wygodnej i swobodnej pozycji do
pracy (co w przypadku szkoleñ dla seniorów jest szczególnie wa¿ne). Wszystkie
fotele by³y regulowane. Zwrócono tak¿e uwagê na takie elementy jak: ustawienie
myszki (szybkoæ przesuwania wskanika), regulacjê monitora (ustawienie kontrastu i jasnoci), wielkoæ czcionek i ikon, umieszczenie na pulpicie skrótów wykorzystywanych podczas zajêæ aplikacji.
Wa¿nym elementem jest tak¿e wentylacja pomieszczenia. St¹d te¿ przed ka¿dymi zajêciami, a tak¿e podczas przerw dbano o wietrzenie sali. Ponadto, przygotowano wieszaki na odzie¿ wierzchni¹, dziêki czemu ka¿dy móg³ swobodnie uczyæ
siê i pracowaæ. Podczas przerw seniorzy mieli mo¿liwoæ skorzystania z automatu
do napojów, jak równie¿ z dystrybutora wody.
8)

Zasady kszta³cenia

W zakresie szkolenia informatycznego prowadzonego w ramach projektu @ktywny Senior przyjêto nastêpuj¹ce zasady kszta³cenia :
v zasadê przestrzegania wysokiej jakoci edukacji: wynika przede wszystkim
z braku czasu na poprawianie b³êdów w kszta³ceniu. wiadomoæ uczestnic9)

8)

9)

Sytuacj¹ idealn¹ by³aby mo¿liwoæ wykorzystania przez instruktorów komputera po³¹czonego
z projektorem  wówczas omówieniu poszczególnych æwiczeñ mog³aby towarzyszyæ prezentacja
(krok po kroku) danego zagadnienia. Niemniej ze wzglêdów finansowych, a tak¿e lokalowych,
takie rozwi¹zanie wydaje siê byæ jeszcze przysz³oci¹.
E. Skibiñska,
, [w:] A. Fabi (red.),
, Bielsko-Bia³a 2008, s. 112.

towa seniorów

Proces kszta³cenia seniorów

Aktywnoæ spo³eczna, kulturalna i owia-
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twa w edukacji najwy¿szej jakoci czyni jej uczestników osobami szczególnymi,
niejako wybranymi sporód wielu im podobnych (w tym samym wieku).
Pozwala zatem budowaæ pozytywny wizerunek samych siebie w odniesieniu
do swojej kategorii wiekowej;
zasadê odwo³ywania siê do dowiadczeñ ¿yciowych seniorów: wykorzystanie
dowiadczeñ i m¹droci ¿yciowej jako istotnego ród³a wiedzy i uwiadomienie ucz¹cym siê ich wartoci; dowartociowanie osób starszych;
zasadê temporalnoci: koniecznoæ przeznaczenia wiêkszej iloci czasu na przyswojenie i wykonanie okrelonych czynnoci (u osób starszych wraz z wiekiem
nastêpuje wyd³u¿anie siê czasu reakcji  d³u¿sze wykonywanie zadañ intelektualnych, przyswajania, przetwarzania i przypominania wiedzy). Dostosowanie czasu do mo¿liwoci ucz¹cych siê;
zasadê pozytywnego oceniania efektów kszta³cenia: dba³oæ o motywacjê do
uczenia siê seniorów, wzmacnianie poczucia w³asnej wartoci u osób starszych.
Niemniej konieczne jest wiarygodne ocenianie, powstrzymywanie siê od nadmiernego nagradzania, docenianie konkretnych osi¹gniêæ;
zasadê uwzglêdniania kondycji fizycznej i stanu zdrowia seniorów: szczególna
troska o warunki kszta³cenia i zasady higieny pracy umys³owej (nieprzeci¹¿anie organizmu);
zasadê uwzglêdnienia mo¿liwoci intelektualnych seniorów: planowanie i organizacja zajêæ krok po kroku;
zasadê praktycznoci: dopasowanie treci kszta³cenia do dzia³añ praktycznych;
nauka w kontekcie potrzeb ¿ycia codziennego osób starszych.

Cele i treci kszta³cenia

Cele i treci warsztatów informatycznych odnosi³y siê w sposób bezporedni
zarówno do g³ównej idei projektu @ktywny Senior: przeciwdzia³anie wykluczeniu
cywilizacyjnemu osób starszych , jak i do globalnych celów kszta³cenia seniorów:
pomoc osobom starszym w zrozumieniu wiata po³¹czonego z umiejêtnoci¹ jego
interpretacji; prze³amywanie wyuczonej bezradnoci seniorów i pokonanie stereotypowego mylenia o niemocy starszego cz³owieka oraz niestosownoci podejmowania pewnych zachowañ; praktyczne zastosowanie zdobytej przez seniorów wiedzy . W nawi¹zaniu do powy¿szych postulatów sformu³owano wiêc nastêpuj¹ce
cele zajêæ:
l Kszta³towanie umiejêtnoci w zakresie praktycznej obs³ugi komputera na poziomie podstawowym .
10)

11)

12)

10)
11)
12)

Zob. http://www.sektor3.wroclaw.pl/forum/topics/1907650:Topic:3680, dostêp: 10.07.2009.
E. Skibiñska, dz. cyt., s. 99.
M.in. kszta³towanie umiejêtnoci w³¹czenia/wy³¹czenia komputera; tworzenie folderów i podfolderów; podstawy obs³ugi aplikacji Word, praca z tekstem, praca z obiektem clipart, praca z tabel¹
(zob. program warsztatów zamieszczony pod koniec czêci drugiej niniejszego opracowania).
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l Pog³êbienie wiedzy na temat mo¿liwoci wykorzystania komputera w ¿yciu
codziennym.
l Prze³amanie lêku i barier osobistych zwi¹zanych z u¿ytkowaniem komputera.
l Kszta³towanie komunikacji u¿ytkownika z komputerem i wzajemnych interakcji.
l Kszta³towanie umiejêtnoci w zakresie korzystania z Internetu .
l Rozbudzenie ciekawoci poznawczej.
l Wyrównanie szans edukacyjnych osób starszych i ich aktywizacja .
Co wiêcej, ich zakres by³ zgodny z omawianymi w literaturze przedmiotu potrzebami osób starszych: potrzeby rozumienia i interpretacji wiata, posiadanie
okrelonych umiejêtnoci u³atwiaj¹cych codzienne ¿ycie oraz zatroszczenie siê
o siebie i osi¹gniêcie jak najwy¿szych standardów z tym zwi¹zanych .
Pomimo braku hierarchizacji celów przed rozpoczêciem zajêæ nale¿y mieæ wiadomoæ, i¿ podstawowym dzia³aniem, na ka¿dym etapie kszta³cenia, jest prze³amywanie lêku i barier osobistych seniorów zwi¹zanych z u¿ytkowaniem przez nich
komputera oraz rozbudzanie ich ciekawoci poznawczej. Istotne jest tak¿e, aby instruktor przypomina³, ¿e nie jest mo¿liwe w ci¹gu zaledwie kilku lekcji opanowanie
wszystkich umiejêtnoci perfekcyjnie, ¿e ka¿dy powinien daæ sobie czas na przyswojenie danych zagadnieñ.
Treci kszta³cenia informatycznego seniorów zosta³y opracowane i dostosowane do sformu³owanych powy¿ej celów kszta³cenia, jak równie¿ mo¿liwoci i potrzeb indywidualnych osób starszych. Szczegó³ow¹ tematykê zajêæ ilustruje za³¹cznik numer 1. W tym miejscu konieczny jest jednak komentarz dotycz¹cy zarówno
podzia³u, jak i realizacji poszczególnych zagadnieñ.
Tematyka ca³ego kursu komputerowego zosta³a uporz¹dkowana i podzielona
na mniejsze czêci (odpowiadaj¹ce poszczególnym jednostkom dydaktycznym). Jednak, jak ju¿ wczeniej wspomniano, naczeln¹ zasad¹ kszta³cenia seniorów jest indywidualizacja, która w tym przypadku oznacza zachowanie kolejnoci przyswajanych wiadomoci i umiejêtnoci oraz koncentracjê na jakoci nauki, a nie na tempie
przekazywania wiedzy. St¹d te¿ czas, jaki zosta³ przewidziany na przekazanie okrelonej partii materia³u oraz æwiczenie poszczególnych zadañ (treci vs. jednostka
dydaktyczna), nale¿y interpretowaæ jako wartoæ wzglêdn¹.
W trakcie realizacji ww. projektu zwrócono szczególn¹ uwagê na powi¹zanie
i wzajemn¹ integracjê poszczególnych treci kszta³cenia: bardziej zaawansowane
æwiczenia zawsze zawiera³y w sobie elementy wczeniejszych zadañ. Taka kompozycja materia³u pe³ni bowiem podwójn¹ funkcjê: æwiczenie zdobytych umiejêtnoci
 ugruntowanie wiedzy oraz dostrze¿enie tzw. braków  informacja dla instruk104

13)

14)

15)

13)

14)
15)

M.in. zasady korzystania z przegl¹darki internetowej, wyszukiwanie danych, wyszukiwanie grafik, obs³uga poczty elektronicznej, zasady korzystania z komunikatorów internetowych (zob. program warsztatów zamieszczony pod koniec czêci drugiej niniejszego opracowania).
Por. J. Golonka, dz. cyt., s. 298.
E. Skibiñska, dz. cyt., s. 100.
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tora, ¿e dane zagadnienie nale¿y omówiæ i powtórzyæ. Kwestia ta jest o tyle wa¿na,
i¿ pomaga osobom prowadz¹cym w dokonaniu oceny, czy dana partia materia³u
zosta³a tylko zapamiêtana przez uczestnika warsztatów, czy dodatkowo zrozumiana, co stanowi istotê i cel kszta³cenia informatycznego.
Dobór treci oraz poziom zaawansowania przekazywanego materia³u charakteryzuje praktycznoæ: dostosowanie tematyki zajêæ do potrzeb seniorów oraz umiejêtnoci niezbêdnych i u³atwiaj¹cych ich ¿ycie codzienne.

Organizacja zajêæ

Warsztaty komputerowe realizowane w ramach projektu @ktywny Senior prowadzone by³y w godzinach przedpo³udniowych i po³udniowych (co jest znacz¹ce
w procesie kszta³cenia seniorów). Tak jak zosta³o wspomniane, zajêcia odbywa³y siê
dwa lub trzy razy w tygodniu. Warsztaty trwa³y 1 h 45 minut.
Podczas planowania zajêæ zwrócono uwagê na koniecznoæ wprowadzenia
przerw, podczas których ka¿dy z uczestników opuszcza³ salê: stymulacja ruchu,
wietrzenie . St¹d te¿ rozk³ad zajêæ dla ka¿dej grupy wygl¹da³ nastêpuj¹co: 45 minut zajêæ, 15 minut przerwy, 45 minut zajêæ. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ dok³adny grafik spotkañ, który zawiera³ informacjê o datach i godzinach poszczególnych
warsztatów.
Istotnym elementem by³o planowanie czasu. Zasadniczo ka¿de spotkanie mo¿na by³o podzieliæ na kilka wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê czêci: przywitanie uczestników, powtórzenie umiejêtnoci omawianych na wczeniejszych zajêciach, uzupe³nienie i pog³êbianie znanych seniorom zagadnieñ; æwiczenia, praca indywidualna, rozwi¹zywanie problemów jednostkowych; przerwa; wprowadzenie nowych
elementów w nawi¹zaniu do wczeniejszych umiejêtnoci (tempo dostosowane indywidualnie do ka¿dej grupy), powi¹zanie wiedzy nowej z nabyt¹; æwiczenia; czas
przeznaczony na zadawanie pytañ.
W tym przypadku nale¿y po raz kolejny zaznaczyæ indywidualizacjê procesu
kszta³cenia . Wa¿n¹ umiejêtnoci¹ instruktora jest zatem: cierpliwoæ, elastycznoæ
oraz umiejêtnoæ pod¹¿ania za osob¹ ucz¹c¹ siê. Podczas zajêæ informatycznych
skierowanych do osób starszych osoba prowadz¹ca musi koncentrowaæ siê na jakoci przekazu i przyswajania wiedzy i umiejêtnoci, a nie na realizacji materia³u
w okrelonym czasie. Niezbêdna jest wiadomoæ i zaakceptowanie faktu, i¿ w trakcie warsztatów mo¿e zaistnieæ koniecznoæ zmiany programu zajêæ (taka sytuacja
kilkakrotnie mia³a miejsce w czasie realizacji projektu @ktywny Senior).
Sta³ym elementem warsztatów jest tak¿e budowanie pozytywnej, pe³nej ¿yczliwoci i poczucia bezpieczeñstwa atmosfery zajêæ. Pomocne jest wprowadzanie ak16)

17)

16)

17)

Zmiana pozycji cia³a zapobiega skurczom i poprawia kr¹¿enie, co jest szczególnie istotne dla osób
starszych. Systematyczne wietrzenie sali wp³ywa korzystnie na warunki dalszej pracy. Co wiêcej,
towarzysz¹ce przerwie swobodne rozmowy pomaga³y budowaæ przyjazn¹ atmosferê.
Zdarza³y siê warsztaty, na których powtórka trwa³a 2/3 czasu przeznaczonego na zajêcia.
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centów humorystycznych (szczególnie w sytuacjach problemowych lub wymagaj¹cych utrzymania dyscypliny). Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o wzmacnianiu motywacji
edukacyjnej seniorów oraz ich poczucia w³asnej wartoci, jak równie¿ docenianie
zaanga¿owania poszczególnych uczestników warsztatów.
O sukcesie dydaktycznym w znacznej mierze decyduje pierwsze spotkanie. Tym
samym powinno byæ ono cile ukierunkowane na budowanie pozytywnej, bezpiecznej relacji pomiêdzy uczestnikami a instruktorem. Podstawowym zadaniem
osoby prowadz¹cej jest ³agodne wprowadzenie seniorów w now¹ sytuacjê (wiele
osób po raz pierwszy spotyka siê z komputerem) oraz prze³amanie lêku zwi¹zanego zarówno z u¿ytkowaniem komputera, jak i nauk¹ w grupie. Instruktor powinien kilkakrotnie zapewniaæ kursantów, ¿e nic nie zepsuj¹ oraz ¿e tempo nauki
bêdzie zawsze dostosowane do mo¿liwoci najs³abszych. Warto tak¿e powiêciæ
czas na przedstawienie siê i poznanie siebie nawzajem. Na pierwszym spotkaniu
nale¿y tak¿e omówiæ cele zajêæ, ich tematykê oraz przebieg, jak równie¿ ustanowiæ
regu³y obowi¹zuj¹ce podczas warsztatów (nale¿y zachêcaæ uczestników grupy do
zg³aszania w³asnych propozycji).
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Metody i formy kszta³cenia

Kolejny przyk³ad tzw. dobrej praktyki p³yn¹cej z omawianego projektu stanowi dobór przez instruktorów metod i form kszta³cenia. Sposób przekazu treci
musi zostaæ dostosowany do wieku uczestników szkolenia oraz specyfiki nauki
obs³ugi komputera. Wa¿ne jest zwrócenie uwagi, i¿ pokolenie osób w wieku 60
i wiêcej lat jest pokoleniem wykszta³conym przede wszystkim na s³owie (pisanym
i mówionym) , jak równie¿ uwzglêdnienie faktu, i¿ nabywanie umiejêtnoci korzystania z komputera jest cile zwi¹zane z nieustannymi, indywidualnymi æwiczeniami praktycznymi (zasad¹ jest uczyæ siê po to, aby dzia³aæ, aby u¿ywaæ ).
Nale¿y tak¿e uwzglêdniæ trzy modele uczenia siê: s³uchowy, wizualny i kinestetyczny . Podczas omawianego projektu po³¹czono metody podaj¹ce z metodami
praktycznymi. Ponadto skoncentrowano siê na uporz¹dkowaniu treci i po³¹czeniu
teorii z dzia³aniem .
Podczas ka¿dego spotkania mo¿na by³o wyró¿niæ: czêæ teoretyczn¹ oraz
etap æwiczeñ. Niemniej, tak jak zosta³o podkrelone, znaczn¹ czêæ zajêæ po18)

19)

20)

21)

18)
19)
20)

E. Skibiñska, dz. cyt., s. 103.
O. Czerniawska, dz. cyt. s. 161.
Skutecznie zorganizowane szkolenie powinno zawieraæ elementy, podczas których osoba prowadz¹ca:
 powie uczestnikom, co maj¹ wiedzieæ, tak by mogli to us³yszeæ;
 poka¿e uczestnikom, czego maj¹ siê nauczyæ, tak by mogli to zobaczyæ;
 pozwoli uczestnikom spróbowaæ tego, czego maj¹ siê nauczyæ, tak by mogli dzia³aæ.
Zob. M. Kida, R. Neczej-widerska,
, http://www.
e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=21&id=472, dostêp: 10.07.2009.
Por. J. Golonka, dz. cyt., s. 299.

Interaktywna metoda kszta³cenia doros³ych

21)
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wiêcano na praktykê: doskonalenie nabytych umiejêtnoci, æwiczenie nowo
poznanych treci.
Czêæ teoretyczna przypomina³a miniwyk³ad. Zadaniem instruktora by³o omówienie danego zagadnienia w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumia³y dla
ka¿dego. Zwracano uwagê na szczegó³owe objanianie danego zagadnienia i przyjêcie zasady nic nie jest oczywiste. Ponadto stosowano liczne porównania do znanych seniorom rzeczy, ich dowiadczeñ i wiedzy (np. pulpit to jest odpowiednik
sto³u lub biurka, na którym pouk³adane s¹ ró¿ne teczki, segregatory, pude³ka ).
Co wiêcej, zwracano uwagê na to, aby to, co mówione by³o na bie¿¹co ilustrowane na tablicy. Atrakcyjnoæ wypowiedzi wzbogacano humorystycznymi akcentami,
co jednoczenie obni¿a³o napiêcie wród uczestników.
Podczas wprowadzenia teoretycznego osoby prowadz¹ce zajêcia stara³y siê
przekazywaæ tylko najwa¿niejsze informacje (oszczêdnoæ informacji, niezag³êbianie siê w szczegó³y) w sposób dostêpny dla ka¿dego s³uchacza (proste, krótkie
zdania). Zwracano tak¿e uwagê na wskazywanie konkretnych korzyci p³yn¹cych
z opanowania danej umiejêtnoci.
Du¿¹ trudnoci¹ by³o optymalne dostosowanie ¿argonu informatycznego do
potrzeb seniorów. Z jednej strony instruktorzy mieli wiadomoæ, i¿ pos³ugiwanie
siê jêzykiem technicznym nie jest wskazane na tym etapie nauki, z drugiej wa¿nym
elementem kszta³cenia informatycznego jest zapoznanie u¿ytkowników z podstawow¹ terminologi¹ informatyczn¹ ju¿ na pierwszym etapie nauki. W tej kwestii
zadaniem osób prowadz¹cych by³o wy³onienie listy terminów i okreleñ, z którymi
seniorzy mog¹ siê spotkaæ na co dzieñ (podczas nauki w domu, korzystania z pomocy, konsultacji w sklepie komputerowym itp.) ich wyjanienie i wykorzystywanie podczas zajêæ.
Podczas wprowadzenia teoretycznego du¿¹ uwagê przywi¹zywano do zarz¹dzania dynamik¹ grupy oraz jej dyscyplinowania. Wa¿nym elementem zajêæ by³o
bowiem kszta³towanie wra¿liwoci seniorów na odbiór informacji przekazywanych
przez instruktora. Zadaniem grupy by³o aktywne s³uchanie i koncentracja na tym,
co mówi i pokazuje osoba prowadz¹ca .
Etap æwiczeñ by³ integraln¹ kontynuacj¹ wprowadzenia teoretycznego. Seniorzy krok po kroku, najpierw wed³ug wskazówek instruktora, a nastêpnie samodzielnie wykonywali szereg æwiczeñ. Na tym etapie tak¿e zwracano szczególn¹
uwagê na werbalizacjê dok³adnych instrukcji (np. w prawym dolnym rogu ekranu
monitora znajduje siê zegar. Sprawd, która jest godzina? ). Ponadto zadaniem osoby prowadz¹cej by³o nieustanne upewnianie siê, czy ka¿da osoba zrozumia³a polecenie i poprawnie wykona³a zadanie. Na tym etapie oprócz systematycznej i uwa¿nej obserwacji uczestników grupy wa¿ne jest zadawanie przez instruktora pytañ
wprost odnosz¹cych siê do aktualnie omawianego zagadnienia (np. czy ka¿dy wi22)

22)

Wszystkie treci wielokrotnie by³y æwiczone przez seniorów, co pozwala³o na póniejsze dodatkowe wyjanienia, odpowiedzi na pytania, ponowne indywidualne wyt³umaczenie zagadnienia.
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dzi, która jest godzina?). Kluczowe jest tak¿e zachêcanie uczestników szkolenia do
sygnalizowania problemów oraz kszta³towania nawyku kierowania pytañ bezporednio do osoby prowadz¹cej zajêcia lub wolontariusza (nie do s¹siada). W tym
miejscu po raz kolejny nale¿y podkreliæ wartoæ uczestnictwa w szkoleniu wolontariuszy, których pomoc jest nieoceniona. Taki sposób pracy z grup¹ umo¿liwia
szybk¹, ale tak¿e skuteczn¹ diagnozê jakoci kszta³cenia.
W trakcie wykonywania przez uczestników æwiczeñ nale¿y pamiêtaæ o indywidualizacji procesu kszta³cenia. Instruktor powinien (jak ju¿ wspomniano) elastycznie podchodziæ zarówno do treci kszta³cenia, jak i wykorzystywanych przez siebie
form przekazu. Wa¿ne jest dostosowanie tempa pracy do mo¿liwoci i potencja³u
poszczególnych osób w grupie. Tym samym przygotowanie ró¿nych wariantów
æwiczeñ dla osób pracuj¹cych sprawniej jak i dla tych, którzy potrzebuj¹ wiêcej czasu na opanowanie danych umiejêtnoci jest zasadniczym elementem zajêæ.
Zadaniem osoby prowadz¹cej by³o równie¿ podsumowanie ca³oci spotkania
oraz motywowanie uczestników szkolenia do indywidualnych æwiczeñ poza godzinami kursu.
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Materia³y dydaktyczne

Zalet¹ projektu @ktywny Senior by³o przygotowanie przez osoby prowadz¹ce
szkolenie materia³ów dydaktycznych dla uczestników. St¹d te¿ wszystkie omawiane treci zosta³y dodatkowo opracowane w formie tzw. konspektów, które by³y
rozdawane uczestnikom przed rozpoczêciem zajêæ. Przyjêcie takiej formu³y umo¿liwia³o seniorom uzupe³nianie przygotowanych przez instruktorów materia³ów zgodnie ze swoimi potrzebami, co znacznie wspiera³o proces nauczania. Poszczególne
zagadnienia by³y opisywane, t³umaczone oraz ilustrowane krok po kroku. By³y
one przygotowywane w ten sposób, aby ka¿dy z uczestników szkolenia mia³ mo¿liwoæ samodzielnego wykonania zadania w domu, posi³kuj¹c siê materia³ami otrzymanymi na zajêciach. Wybrane materia³y znajduj¹ siê w za³¹czniku.

Podsumowanie

Powy¿sze treci stanowi¹ zbiór dowiadczeñ p³yn¹cych z projektu @ktywny
Senior. Niemniej wybór analizowanych zagadnieñ pozwala dostrzec, i¿ kompozycja
tekstu jest cile ukierunkowana na prezentacjê tzw. dobrej praktyki w kszta³ceniu seniorów. Pomimo ¿e wiele kwestii wymaga udoskonalenia, prezentowane
warsztaty komputerowe stanowi¹ propozycj¹ zajêæ, na których mo¿na siê z powodzeniem wzorowaæ, przygotowuj¹c szkolenie informatyczne dla seniorów.
Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ prezentowany tekst jest kolejn¹ prób¹ w³¹czenia
siê w dyskurs dotycz¹cy edukacji osób w okresie pónej doros³oci. Odpowied na
pytanie: w jaki sposób uczyæ osoby starsze? wymaga bowiem ci¹g³ej wymiany myli i dowiadczeñ p³yn¹cych z realizacji ró¿nego rodzaju dzia³añ.
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@ktywny Senior

Zaawansowany etap kursu komputerowego
dla seniorów  wprowadzenie uczestników
w wiat Internetu (wskazówki dla
prowadz¹cych)
Streszczenie: Korzystanie z Internetu jest dla wielu uczestników kursu komputerowego jego najwa¿-

niejszym etapem. Jest wiele sposobów wykorzystania ciekawoci i entuzjazmu seniorów przy wkraczaniu w wiat Internetu. Ci¹¿y na nim jednak du¿a odpowiedzialnoæ, gdy¿ to od niego w du¿ej mierze
zale¿y, jaka bêdzie jakoæ tego pierwszego powa¿nego kontaktu seniorów z globaln¹ sieci¹. Musi te¿
wskazaæ uczestnikom kursu potencjalne niebezpieczeñstwa w sieci oraz wskazaæ, jak nale¿y unikaæ
zagro¿eñ. Wiedza, któr¹ ma przekazaæ, nie nale¿y do naj³atwiejszych, istniej¹ jednak proste sposoby
sprawniejszego jej przekazania. Prowadz¹cy powinien pamiêtaæ o tym, ¿e korzystanie z Internetu mo¿e
nie tylko byæ kolejn¹ umiejêtnoci¹ u³atwiaj¹c¹ codzienne ¿ycie, ale tak¿e daj¹c¹ du¿o satysfakcji przygod¹.

S³owa kluczowe: seniorzy, trzeci wiek, Internet, kurs, samokszta³cenie, globalna wioska, hipertekst,
e-mail, strony WWW, nowe technologie, bezpieczeñstwo w sieci.
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Korzystanie z Internetu jest dla wielu uczestników kursu komputerowego etapem, na który czekali od momentu rozpoczêcia nauki. Towarzysz¹ temu pozytywne emocje, ciekawoæ  jednak podszyte niepokojem, naturalnym przy wkraczaniu
na nieznany teren. To pozytywne nastawienie jest bardzo du¿ym u³atwieniem dla
prowadz¹cego oraz doskona³¹ podstaw¹ do przeprowadzenia zajêæ. Jednak przed
przejciem do sedna i zrealizowania kolejnego etapu kursu warto, aby równie¿ prowadz¹cy uporz¹dkowa³ sobie podstawy.
Trzeba mieæ wiadomoæ tego, jak wa¿ne s¹ przemiany ogólnodostêpnej techniki, które mia³y miejsce w drugiej po³owie XX i na pocz¹tku XXI wieku. M. McLuhan pisa³, ¿e nasz wiat pod wp³ywem nowoczesnej techniki kurczy siê i cieniony
staje siê globaln¹ wiosk¹ . Powstanie nowego spo³eczeñstwa autor ten wi¹¿e z rozprzestrzenieniem siê niespecjalistycznej techniki, która  w przeciwieñstwie do techniki specjalistycznej  rekonstruuje zwi¹zki plemienne . Prowadzi to równie¿ do
rewaloryzacji wartoci typowych dla kultur przedpimiennych oraz odrodzenia siê
podobnego do przedpimiennego sposobu odbioru wiata . Jest to wiêc prze³om,
który porównaæ mo¿na z pojawieniem siê druku i przejciem ze wiata przedpimiennego do wiata pimiennego. Mimo ¿e M. McLuhan nie do¿y³ pocz¹tków Internetu, to w³anie dziêki temu medium faktycznie zaistnieæ mog³a opisywana przez
niego globalna wioska. To globalna sieæ sta³a siê mostem prowadz¹cym ze wiata
pimiennego do wiata postpimiennego.
Osoby nieumiej¹ce korzystaæ z Internetu s¹ w spo³eczeñstwie informacyjnym
zepchniête w wielu wymiarach na margines  tak jak analfabeci w spo³eczeñstwach,
w których dominuje s³owo drukowane. Poza brakiem dostêpu do dobrodziejstw
Internetu trac¹ p³aszczyznê porozumienia z u¿ytkownikami globalnej sieci, pozostaj¹ równie¿ poza jednym z obszarów debaty publicznej. Wkroczenie w rzeczywistoæ wirtualn¹, zostanie internaut¹, ma dla seniorów niebagatelne znaczenie. Jak
pisze J. Golonka: nie chodzi tutaj o praktyczne wykorzystywanie komputera przez
jednostkê w obszarze ¿ycia codziennego i/lub zawodowego, ale g³ównie o jego nieobecnoæ w wiadomoci tej¿e jednostki . Kurs obs³ugi komputera staje siê wiêc
inicjacj¹ seniora w wiat informatyczny. Inicjacja z za³o¿enia wywo³uje trwa³e zmiany w wiadomoci jednostki. W tym wypadku umo¿liwia ona nie tyle wejcie do
globalnej wioski (bo seniorzy  jak i wszystkie inne grupy spo³eczne  ju¿ siê w niej
znajduj¹), ale aktywne i celowe uczestniczenie w jej ¿yciu. W przypadku wkracza112
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Kurs obs³ugi komputera jako forma inicjacji informatycznej seniora na przyk³adzie s³uchaczy
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nia w wiat Internetu na prowadz¹cym kurs komputerowy spoczywa ogromna
odpowiedzialnoæ, poniewa¿ to w du¿ej mierze od niego zale¿y, jaki bêdzie pierwszy kontakt seniora ze wiatem wirtualnym, a wiêc to czy inicjacja przebiegnie pomylnie.
Na zajêciach wprowadzaj¹cych uczestników kursu w wiat Internetu niezbêdne s¹ dobrze opracowane materia³y dla uczestników. Musz¹ one zawieraæ definicje
podstawowych pojêæ zwi¹zanych z Internetem. Prowadz¹cy powinien zwróciæ uwagê, aby przygotowane przez niego materia³y by³y:
1. Pozbawione b³êdów merytorycznych (szczególnie wa¿ne w przypadku prowadz¹cych-humanistów);
2. Zrozumia³e dla uczestników (szczególnie wa¿ne w przypadku prowadz¹cych-informatyków).
Terminy, które nale¿y zdefiniowaæ (zarówno dla siebie, jak i uczestników), to:
 Internet,
 WWW (World Wide Web),
 przegl¹darka internetowa,
 adres strony internetowej,
 link,
 wyszukiwarka internetowa,
 poczta elektroniczna,
 adres poczty elektronicznej,
 login,
 has³o.
Prowadz¹cy powinien znaleæ takie definicje, które bêd¹ dla niego zrozumia³e.
Pomocny w tym bêdzie oczywicie Internet, zw³aszcza zasoby Wikipedii. Wyjanianie podstawowych pojêæ jest wbrew pozorom niezbêdne  dowiadczeni u¿ytkownicy Internetu nie zdaj¹ sobie z regu³y sprawy z tego, jak odmienne od codziennego
s³ownictwo u¿ywane jest przy omawianiu korzystania z zasobów globalnej sieci.
Wbrew pozorom rzeczywistoæ wirtualna przy pierwszym kontakcie jest niezwykle
ró¿na od tzw. realu. Wiele sporód tych terminów ma jedynie bardzo lune odpowiedniki w rzeczywistoci niewirtualnej. Najbardziej widoczne jest to na przyk³adzie terminów login, has³o, adres e-mail.
Prowadz¹cy kurs, bêd¹cy jednoczenie dowiadczonym internaut¹, musi tak¿e
swoimi s³owami w przystêpny sposób opisaæ uczestnikom specyfikê Internetu. Chodzi przede wszystkim o wyjanienie takich cech tego medium jak:
 hipertekstualnoæ,
 decentralizacja,
 innowacyjnoæ.
Zrozumienie ró¿nic miêdzy tekstem a hipertekstem jest podstawow¹ wiedz¹
przy korzystaniu ze stron WWW. Czytelnik nie mo¿e ingerowaæ w strukturê zwyk³ego tekstu. Otrzymuje go w postaci stworzonej przez autora i musi go zaakceptowaæ takim, jakim jest. Zwyk³y tekst przeznaczony jest (z regu³y) do linearnego czy-
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tania. Tymczasem hipertekst jest nielinearny i mo¿e byæ czytany na wiele sposobów. Czytelnik ma o wiele wiêksz¹ swobodê dzia³ania podczas lektury, ale musi te¿
postêpowaæ o wiele bardziej wiadomie, wiedzieæ, co chce zrobiæ i jak to zrobiæ,
a tak¿e  w przypadku b³êdnego kroku  jak mo¿na wróciæ do poprzedniego etapu
i naprawiæ b³¹d. Niezwykle istotnym na tym etapie jest podkrelanie ró¿nicy miêdzy aktywnymi i nieaktywnymi elementami strony WWW. Nale¿y równie¿ wskazywaæ na potrzebê wyszukiwania informacji interesuj¹cych (które mo¿na dziêki hipertekstualnoci strony rozwin¹æ) oraz ignorowania informacji zbêdnych (np. reklam). Analogi¹ do przegl¹dania stron WWW mo¿e byæ kartkowanie ksi¹¿ki, przegl¹danie magazynu lub poszukiwanie informacji w encyklopedii. Najwiêcej podobieñstw widaæ prawdopodobnie w tym ostatnim przypadku. Lekturê encyklopedii
mo¿na zacz¹æ od dowolnego wyszukanego has³a, a nastêpnie przechodziæ do kolejnych dziêki istniej¹cym w tekcie odsy³aczom b¹d wed³ug w³asnego uznania. Warto
jednak wspomnieæ tak¿e o kolorowych magazynach, których nasycona obrazem
zawartoæ przypomina wygl¹dem popularne portale internetowe.
Z kolei decentralizacja Internetu mo¿e wydawaæ siê uczestnikom niebezpiecznym chaosem i podejrzan¹ samowol¹. Trzeba przy tej kwestii zwróciæ uwagê na
korzyci z niej wynikaj¹ce  swobodê przebiegu myli, wolnoæ s³owa (ze wszystkimi jej konsekwencjami). Wielu seniorów mog³o zetkn¹æ siê z obrazem Internetu
przedstawianym w telewizyjnych serwisach informacyjnych czy prasie. Wspomina
siê tam oczywicie o jego po¿ytecznoci, wchodz¹cych w ¿ycie nowych i lepszych
rozwi¹zaniach, ale czêciej mówi siê o cieniach tego zjawiska: pornografii internetowej, szajkach pedofilów, piractwie, wirusach komputerowych, w³amaniach do baz
danych czy okradaniu kont bankowych. Takie informacje mocno przyci¹gaj¹ uwagê
odbiorców i tworz¹ ogólny obraz Internetu jako niebezpiecznego rodowiska. Nale¿y przyj¹æ zasadê, i¿ zarówno o szansach, jak i zagro¿eniach mówi siê otwarcie
i uczciwie, podkrelaj¹c przy tym, ¿e poprzez zachowanie podstawowych zasad
bezpieczeñstwa niewielkim kosztem mo¿na szanse wykorzystaæ a zagro¿eñ unikn¹æ. Prowadz¹cy mo¿e spotkaæ siê z doæ specyficzn¹ postaw¹ uczestników kursu,
którzy uwa¿aj¹ Internet za ciekawy wynalazek, s¹dz¹ jednak, ¿e trzeba by zrobiæ
w nim porz¹dek. Nierzadko s¹ zdania, ¿e dobrym rozwi¹zaniem by³oby powo³anie jednego ogólnowiatowego organu, który sprawowa³by nadzór nad treciami
pojawiaj¹cymi siê w globalnej sieci, a w razie potrzeby wprowadza³ cenzurê i kara³
szkodliwych internautów. Warto od razu uci¹æ takie idealistyczne (w za³o¿eniu)
spekulacje i wskazaæ nie tylko na nierealnoæ pe³nej kontroli Internetu, ale równie¿
jej moraln¹ w¹tpliwoæ. Mo¿na siê przy tym odwo³aæ do istniej¹cych w wiecie prób
cenzury Internetu, które z regu³y spotykaj¹ siê z negatywnym odzewem. Celem
takiego postêpowania jest nie tylko przedstawienie seniorom tej drugiej  lepszej 
strony medalu, ale tak¿e uczulenie ich na ponawiane przez niektórych polityków
demagogiczne obietnice zaprowadzenia porz¹dku w Internecie. Mo¿na wskazaæ na
istniej¹ce pozytywne rozwi¹zania problemu, np. moderacjê komentarzy na portalach informacyjnych czy postów na forach internetowych, dobrowolne stosowanie
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zasad netykiety przez internautów albo karanie przestêpców zamiast ograniczania
wolnoci medium, które jest nie tylko (w okrelonym wypadku) narzêdziem zbrodni, ale przede wszystkim ogólnoludzkim dobrem. Warto wspomnieæ tak¿e o tym, ¿e
pornografia istnia³a przed pojawieniem siê Internetu, a kradzie¿e czy naci¹ganie
maj¹ miejsce tak¿e  i przede wszystkim  poza sieci¹. Trzeba przypominaæ o odpowiedzialnoci internauty za samego siebie  na pewne strony powinien po prostu
nie wchodziæ, jeli nie chce siê zetkn¹æ z obscenicznymi dla niego treciami, nie
mo¿e tak¿e zapomnieæ o podstawowych regu³ach bezpiecznego surfowania. Dobrze jest wspomnieæ te¿ kursantom o tym, i¿ potêpienie tzw. piractwa komputerowego jest fa³szywym consensusem. Jest to zjawisko skrajnie kontrowersyjne i z³o¿one. Nie sposób wyjaniæ wystarczaj¹co tego problemu w kilku zdaniach, ale mo¿na zachêciæ do poszukiwania informacji na w³asn¹ rêkê  w³anie za pomoc¹ Internetu. Dziêki temu seniorzy bêd¹ mogli nie tylko zorientowaæ siê w przebiegu dyskusji nad kwesti¹ praw autorskich w globalnej sieci, ale tak¿e zaj¹æ stanowisko
w tym sporze. Byæ mo¿e atrakcyjnymi wydadz¹ im siê idee ruchu wolnego oprogramowania czy wolnej kultury.
Jednym z niew¹tpliwie pozytywnych skutków decentralizacji Internetu jest jego
innowacyjnoæ. Dla internautów oznacza ona potrzebê bycia gotowym na zmiany.
Seniorów trzeba oswoiæ z faktem, i¿ do ich wiedzy bêd¹ ci¹gle dok³adane kolejne
cegie³ki dochodz¹ce wraz z pojawianiem siê nowych form tworzenia stron WWW
czy ulepszaniem przegl¹darek internetowych. Nowe informacje czy rozwi¹zania
nie znosz¹ dotychczas zdobytych umiejêtnoci, a jedynie je uzupe³niaj¹. Aby przygotowaæ seniorów do stawiania czo³a nowociom, warto zapoznawaæ ich z ró¿nymi
portalami, wskazywaæ na podobieñstwa raczej w ich ogólnej strukturze ni¿ w detalach. Powinni byæ przygotowani na to, i¿ wygl¹d zarówno portalu, jak i samej przegl¹darki internetowej mo¿e zmieniæ siê z dnia na dzieñ. Dlatego jedn¹ z najwa¿niejszych kompetencji przekazywanych na kursie jest wiedza o tym, czego i jak nale¿y
szukaæ.
Internet musi zatem zostaæ przedstawiony uczestnikom kursu w sposób obszerny i uczciwy. wiat wirtualny nie jest z pewnoci¹ utopi¹, jednak nie jest te¿
dystopi¹. Prowadz¹cy musi zatem zapoznaæ uczestników kursu zarówno z wadami, jak i zaletami. O zagro¿eniach trzeba mówiæ, ale wspominaj¹c o tym, ¿e mo¿na
ich unikn¹æ, a w razie potrzeby rozwi¹zaæ powstaj¹ce problemy. Nie mo¿na zaszczepiæ w kursantach strachu przed korzystaniem z Internetu, ale nie wolno równie¿ oduczyæ ich zwracania uwagi na kwestie bezpieczeñstwa w sieci. Przede wszystkim nale¿y przypominaæ o koniecznoci wiadomego dzia³ania  internauta powinien byæ w stanie przewidzieæ konsekwencje swoich kroków. Kursant musi wiedzieæ o tym, i¿ nie nale¿y klikaæ we wszystko, co wydaje siê ciekawe. Poprzez praktykê, wskazówki instruktora oraz nieuniknione b³êdy na pocz¹tkowym etapie korzystania z Internetu, nauczy siê on odró¿niaæ faktyczn¹ zawartoæ portalu od nieistotnych dla niego aktywnych treci reklamowych. O ile podczas korzystania
z polskich popularnych portali informacyjnych trafi co najwy¿ej na spowalniaj¹ce
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pracê reklamy, to ju¿ podczas wchodzenia na bardziej niszowe strony mo¿e natrafiæ
na takie, które otwieraj¹ siê w trybie pe³noekranowym lub na z³oliwe oprogramowanie (np. powi¹zane z serwisami pornograficznymi dialery czy zaawansowany
spyware). Zasada ograniczonego zaufania powinna byæ stosowana równie¿ podczas
otwierania linków, zw³aszcza na nieznanych stronach. Z podobnych powodów nale¿y uczuliæ kursantów na problem spamu. Mo¿e on równie¿ zawieraæ z³oliwe
oprogramowanie. Dlatego wa¿ne jest wskazywanie cech charakterystycznych spamu  nieznane lub dziwne adresy nadawcy, podejrzane tematy wiadomoci, treæ
w obcych jêzykach. Kursantów nale¿y szczególnie ostrzec przed otwieraniem za³¹czników pochodz¹cych z nieznanych róde³. Ze wiadomym stawianiem kolejnych kroków w globalnej sieci wi¹¿e siê zasada unikania stron, których treæ mo¿e
nas uraziæ. Do tej kategorii nale¿y przede wszystkim zaliczyæ strony z treciami
pornograficznymi, ekstremistycznymi czy wulgarnymi. Rozpoznawanie takich stron
zale¿y w du¿ej mierze od obycia z korzystaniem zasobów WWW, jednak s¹ pewne
wskazówki, których mo¿na udzieliæ kursantom  dok³adne czytanie adresu strony
lub jej krótkiego opisu na licie wyszukiwania przed wejciem na ni¹. Mo¿na te¿
wspomnieæ seniorom o s³owach, których pole znaczeniowe w wyszukiwarce odbiega od codziennego. Przyk³adem jest s³owo kociak, którego wpisanie w wyszukiwarce niekoniecznie skutkuje znalezieniem obrazów lub informacji dotycz¹cych
kotów. Kategoria s³ów ryzykownych obejmuje przed wszystkim s³owa anglojêzyczne: pet, bunny, red, pink, nasty, naughty itp. Nie znaczy to, i¿ s¹ to s³owa zakazane podczas korzystania z wyszukiwarek, nale¿y jednak wówczas zachowaæ ostro¿noæ i rzeczywicie z uwag¹ analizowaæ wyniki wyszukiwania.
Ostatni¹ z najwa¿niejszych kwestii dotycz¹cych bezpieczeñstwa w sieci jest
sprawa prywatnoci. Nale¿y przypominaæ kursantom o tym, ¿e has³a do poczty
czy konta s¹ jak klucze do domu i nie wolno ich nikomu powierzaæ, ewentualnie
tylko najbardziej zaufanym osobom. Kwesti¹ mniej oczywist¹ jest zamieszczanie
informacji na swój temat. Uczestnicy kursu musz¹ umieæ odró¿niæ sytuacje,
w których musz¹ podawaæ prawdziwe informacje na swój temat (np. rejestracja
konta bankowego lub konta na serwisie aukcyjnym) od tych, w których s¹ z takiego obowi¹zku zwolnieni (np. wype³nianie formularzy przy zak³adaniu darmowego konta e-mailowego). Niezbêdne jest tak¿e uczulenie na potrzebê bycia wyj¹tkowo ostro¿nym przy ujawnianiu informacji na temat swojego ¿ycia prywatnego
na forach dyskusyjnych, czatach czy portalach spo³ecznociowych. Kursanci musz¹
mieæ wiadomoæ, i¿ te informacje mog¹ byæ wykorzystane przeciwko nim, np.
podczas próby wy³udzenia pieniêdzy. Warto te¿ wspomnieæ, i¿ w tym wypadku
zasady bezpieczeñstwa s¹ podobne jak w ¿yciu codziennym. W zat³oczonym miejscu publicznym (a do takiego mo¿na porównaæ portale spo³ecznociowe) równie¿
nie nale¿y byæ zbyt wylewnym w ujawnianiu delikatnych szczegó³ów ze swego
¿ycia. Próby wy³udzeñ zdarzaj¹ siê nagminnie przede wszystkim w realnym ¿yciu
 mo¿na siê odwo³aæ do prawdopodobnie wietnie znanej kursantom metody na
wnuczka.
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Niezwykle wa¿nym dla pomylnego przebiegu nauki czynnikiem jest pozytywne nastawienie kursantów do zdobywanych umiejêtnoci. Motywacj¹ do poznawania globalnej sieci mo¿e byæ dla uczestników informacja, i¿ dziêki niej mo¿na:
 przegl¹daæ strony internetowe (WWW),
 przesy³aæ pliki,
 korzystaæ z poczty elektronicznej,
 korzystaæ z grup dyskusyjnych,
 korzystaæ z komunikatorów internetowych (np.: Gadu-Gadu, Skype)
 s³uchaæ radia internetowego,
 ogl¹daæ telewizjê internetow¹,
 kupowaæ w sklepach internetowych,
 braæ udzia³ w aukcjach internetowych,
 graæ w gry internetowe,
 korzystaæ z bankowoci elektronicznej.
Trzeba jednak wspomnieæ o zagro¿eniach istniej¹cych w sieci takich jak:
 wirusy komputerowe,
 spam,
 pornografia,
 wulgaryzmy,
 treci ekstremistyczne,
 manipulacje i wy³udzenia.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeñstwa i wiadomym korzystaniu z zasobów globalnej sieci, zagro¿eñ mo¿na unikn¹æ, a patologie s¹ cen¹, któr¹ musimy p³aciæ za mo¿liwoæ korzystania z tak wszechstronnego medium. Prowadz¹cy powinien byæ gotowy do udzielenia bardziej szczegó³owych informacji na temat przedstawionych plusów i minusów Internetu. Warto krótko odpowiedzieæ na pytania dociekliwych kursantów od razu, gdy siê pojawi¹, nie ucinaæ ich lub zbywaæ, zaznaczyæ jednak, i¿ o wiêkszoci tych zjawisk bêdzie mowa w dalszej czêci kursu.
Wed³ug L. Turosa wychowanie ludzi doros³ych jest procesem o wiele trudniejszym ni¿ wychowanie m³odzie¿y: modyfikowanie, oduczanie, eliminowanie starych pogl¹dów i przyzwyczajeñ jest zawsze trudniejsze ni¿ kszta³towanie nowych,
gdy¿ wymaga przezwyciê¿enia utrwalonych stereotypów w myleniu i dzia³aniu .
W przypadku nauki korzystania z Internetu nie mamy  z regu³y  do czynienia ze
z³ymi nawykami przy korzystaniu z przegl¹darek internetowych czy poczty elektronicznej. Mo¿emy natomiast natkn¹æ siê na utrudniaj¹ce naukê stereotypowe pogl¹dy, które nale¿y spokojnie i wyczerpuj¹co omówiæ.
Po wyjanieniu podstawowych kwestii teoretycznych mo¿na przejæ do uruchamiania i korzystania z przegl¹darki internetowej. Prowadz¹cy powinien wczeniej upewniæ siê, czy komputery faktycznie posiadaj¹ odpowiednie oprogramowa5)
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nie oraz czy rzeczywicie sam dobrze zna przegl¹darkê, której zamierza u¿ywaæ na
zajêciach. Uczestnicz¹cy w kursie seniorzy s¹ ciekawi poznawanej wiedzy, maj¹ zawsze du¿o pytañ, lepiej wiêc byæ przygotowanym i umieæ wyt³umaczyæ, czemu korzystamy z danej przegl¹darki internetowej (przydatne s¹ wie¿e badania popularnoci przegl¹darek), czy z jakich elementów sk³ada siê adres internetowy. Warto te¿ byæ
przygotowanym do krótkiego omówienia problemów i kontrowersji dotycz¹cych praw
autorskich zwi¹zanych z wymian¹ plików za porednictwem globalnej sieci. Pytania
dotycz¹ce tego tematu czêsto wyp³ywaj¹, gdy korzysta siê z oprogramowania typu
freeware i t³umaczy kursantom, czym ró¿ni siê ono od oprogramowania stricte komercyjnego. Warto te¿ wspomnieæ o licencjach typu beerware, aby pokazaæ kursantom, i¿
rzeczywistoæ wirtualna nie jest tak mocno oderwana od realu oraz mo¿na siê
w niej spotkaæ równie¿ z bardziej wyrafinowanymi przejawami humoru.
Ju¿ na samym pocz¹tku pracy z Internetem nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê
na dok³adny zapis adresu strony WWW. Warto te¿ uczyæ u³atwieñ w poruszaniu
siê po zasobach globalnej sieci i zapoznaæ uczestników z histori¹ przegl¹danych
stron oraz zak³adkami. Uwa¿am te¿, ¿e lepiej jest wybraæ trudniejsz¹ drogê i od
razu uczyæ kursantów korzystania z kart w przegl¹darce oraz uczyæ pracy na kilku
oknach naraz, co na pocz¹tku wprawia w konsternacjê, ale potem u³atwia pracê.
Wybór przegl¹darki zale¿y oczywicie od instruktora, najlepiej jednak wybieraæ
sporód najbardziej funkcjonalnych lub najbardziej popularnych w Polsce. Trzeba
te¿ zrozumieæ ró¿nicê w znaczeniu s³owa funkcjonalnoæ przez dowiadczonego
i pocz¹tkuj¹cego internautê. Mo¿liwoæ pracy na kilku kartach jednoczenie na pocz¹tku jest raczej trudn¹ do zrozumienia i opanowania umiejêtnoci¹, która przyda
siê dopiero w przysz³oci. Z kolei mo¿liwoæ powiêkszenia obrazu stanowi dla wielu seniorów sprawê niezwykle wa¿n¹ i przydatn¹. Nale¿y równie¿ uwa¿aæ na przegl¹darki, w których okno wpisywania adresu strony zintegrowane jest z oknem
wyszukiwarki internetowej. Dla ludzi, którzy pierwszy raz w ¿yciu bêd¹ wpisywaæ
adres strony WWW i nie wiedz¹ jeszcze, na czym polega wyszukiwanie informacji
w sieci, mo¿e to stanowiæ zbyt zaawansowane udogodnienie.
Istotnym elementem nauki seniorów korzystania z zasobów globalnej sieci jest
budowanie w nich wiadomoci swoich dzia³añ oraz poczucia sprawstwa. Kursantom nale¿y wskazywaæ, i¿ to oni surfuj¹ po Internecie (oczywicie przy wsparciu
instruktora) i to od nich zale¿y, co siê zaraz wydarzy na monitorze. Zatem wa¿ne
jest, aby powi¹zaæ okrelone dzia³ania z okrelonymi skutkami. Nale¿y oduczaæ
specyficznego sposobu mylenia, w którym kursant wyobcowany jest z konsekwencji
swoich czynów, a wydarzenia obserwowane na monitorze traktowane s¹ jako niezale¿ne od konkretnej osoby. Powinno siê wiêc oduczaæ postrzegania rzeczywistoci wirtualnej w kategoriach co siê sta³o i przechodziæ do kategorii zrobi³em.
Kursant nie powinien mówiæ, czy myleæ, i¿ okno zniknê³o, co wyskoczy³o,
wyrzuci³o mnie, lecz raczej: zamkn¹³em/zminimalizowa³em okno, otworzy³em inn¹ stronê w nowym oknie, otworzy³em odnonik w nowej karcie, poprzednia strona pozostaje otwarta i mogê do niej wróciæ, wylogowa³em siê z poczty.
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Wa¿nym  ale równie¿ czasoch³onnym  zadaniem jest zak³adanie przez kursantów w³asnych skrzynek e-mailowych. Prowadz¹cy powinien przede wszystkim
dok³adnie wyjaniæ, czym s¹ login i has³o. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na
to, ¿eby ka¿dy z uczestników zapisa³ login i has³o, które sobie wybierze. Istotne jest
podkrelenie przez prowadz¹cego tego, i¿ w loginie i hale wa¿ne s¹ wszystkie
szczegó³y: ma³e i du¿e litery, spacje czy znaki przestankowe. Trzeba równie¿ upewniæ siê, czy s³uchacze maj¹ jasnoæ, który login i które has³o system zaakceptowa³,
nastêpnie czy w³aciwy login oraz w³aciwe has³o zosta³y zapisane na kartce. Prowadz¹cy musi byæ przygotowany na to, ¿e  z ró¿nych przyczyn  nie wszystkim
uczestnikom uda siê za³o¿yæ skrzynkê na danym serwerze. Trzeba te¿ liczyæ siê
z faktem, ¿e na kolejnych zajêciach mo¿e siê zdarzyæ, i¿ czêæ osób zapomni loginu
lub has³a i koniecznym bêdzie za³o¿enie nowej skrzynki.
Po nauce wysy³ania zwyk³ych e-maili warto nauczyæ kursantów wysy³aæ kartki
elektroniczne. Nie jest to trudne zadanie, a z pewnoci¹ pomaga oswoiæ siê ze specyfik¹ poczty elektronicznej, uczy poprawnego zapisu adresu e-mailowego czy
uwa¿nej obserwacji tego, co dzieje siê na monitorze. U³atwia to równie¿ przejcie do
o wiele trudniejszego zadania  przesy³ania i odbierania wiadomoci z za³¹cznikami. W tym wypadku nale¿y ca³¹ procedurê wielokrotnie i spokojnie æwiczyæ. Wa¿ne jest, aby przed rozpoczêciem wysy³ania kursanci wiedzieli, co konkretnie chc¹
wys³aæ i gdzie dok³adnie siê to znajduje. Przed rozpoczêciem ca³ej procedury warto
przypomnieæ podstawowe informacje dotycz¹ce zapisywania i odnajdywania plików w konkretnych folderach (Na tym etapie mo¿e siê okazaæ, i¿ niezbêdna jest
bardzo gruntowna powtórka). Od samego pocz¹tku nale¿y uczyæ równie¿ podstawowych zasad korzystania ze skrzynki poczty elektronicznej  usuwania spamu,
nieczytania podejrzanych wiadomoci czy opró¿niania kosza.
Przy korzystaniu z zasobów stron WWW niezbêdne jest zapoznanie uczestników z wyszukiwarkami internetowymi oraz metodami skutecznego ich u¿ywania.
Jest to czêæ zajêæ, do której kursanci s¹ bardzo pozytywnie nastawieni. Uczestnikom szczególnie podoba siê wyszukiwanie grafik. Warto na tym etapie nie spieszyæ
siê i daæ czas na swobodne wypróbowanie ró¿nych opcji wyszukiwania. Jest to bardzo dobra okazja, aby w praktyce sprawdziæ umiejêtnoæ pos³ugiwania siê opcjami
Przejd wstecz i Przejd dalej lub pracy na kilku oknach albo kartach naraz.
Niezast¹pionym æwiczeniem jest oczywicie wyszukiwanie konkretnej informacji
(np. po³¹czenia kolejowego, przepisu kulinarnego albo lokalizacji konkretnego obiektu). Warto zacz¹æ to æwiczenie od rozpisywania na kartce  co konkretnie ma byæ
wyszukane oraz jak prze³o¿yæ niezbêdn¹ informacjê na has³o, które zostanie wpisane w wyszukiwarce. Niektórzy kursanci maj¹ tendencjê do pisania w wyszukiwarce ca³ymi zdaniami, warto poæwiczyæ ograniczanie do sk³adaj¹cych siê z kilku
s³ów hase³.
Po zapoznaniu uczestników z tymi podstawowymi informacjami i umiejêtnociami, trzeba powiêciæ czas na wyjanianie rodz¹cych siê w¹tpliwoci oraz korygowanie powstaj¹cych b³êdów. Dziêki temu mo¿na stworzyæ solidne podstawy do
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przejcia do ostatniego etapu nauki  samokszta³cenia. Prowadz¹cy musi mieæ na
uwadze moment zakoñczenia kursu i wiadomoæ faktu, i¿ uczestnicy w koñcu
bêd¹ musieli samodzielnie podj¹æ dalsze zmagania z wirtualn¹ rzeczywistoci¹. Jego
zadaniem jest prze³amanie barier i umo¿liwienie zdobycia podstawowych kompetencji. Warto mieæ na uwadze, czym jest samokszta³cenie, które J. Pó³turzycki okrela jako proces uczenia siê, prowadzony wiadomie z mo¿liwoci¹ wykorzystania
ró¿nych form pomocy innych osób lub instytucji. Jest to proces samodzielnie prowadzonego uczenia siê, którego cele, treæ, formy, ród³a i metody dobiera i ustala
osoba ucz¹ca siê . W wypadku pracy z Internetem instytucj¹, z której pomocy
kursant bêdzie móg³ w przysz³oci korzystaæ, jest sam Internet. Dlatego niezbêdne
jest, aby umia³ potrzebn¹ informacjê wyszukaæ i wykorzystaæ.
Podczas pracy z seniorami na kursach komputerowych prowadz¹cy spotyka
siê zwykle z ludmi o bardzo zró¿nicowanym wykszta³ceniu i odmiennych dowiadczeniach ¿yciowych. Wród uczestników znaleæ siê mog¹ zarówno osoby, które
ca³e ¿ycie spêdzi³y, prowadz¹c gospodarstwo domowe, jak i takie, które przez bardzo d³ugi czas pozostawa³y aktywne zawodowo. Niektórzy mogli zakoñczyæ edukacjê instytucjonaln¹ na bardzo wczesnym etapie, jednak inni mog¹ byæ emerytowanymi pracownikami naukowymi. Dlatego, jeli podczas objaniania poznawanej
wiedzy prowadz¹cy odwo³uje siê do dowiadczeñ s³uchaczy, nie powinien usilnie
szukaæ wspólnego mianownika, do którego mo¿na sprowadziæ uczestników. O wiele
lepszym pomys³em jest korzystanie z ró¿norodnych metafor oraz analogii, aby pozwoliæ uczestnikom wybraæ tê, która do nich najbardziej przemawia.
To w³anie metafora jest po¿yteczna w przypadku zetkniêcia siê z powszechn¹
wród uczestników w¹tpliwoci¹  czy kompetencje, które zdobywamy, s¹ naprawdê przydatne?. Zadaniem prowadz¹cego jest zapewnienie, ¿e wszystko, czego siê uczymy, nie idzie na marne. Podstawowe umiejêtnoci bêd¹ tak samo przydatne niezale¿nie od tego, z jakiej przegl¹darki korzystamy, czy na jakim serwerze
mamy skrzynkê poczty elektronicznej. Pomocna jest tu metafora kuchni lub ³azienki, która w ka¿dym domu wygl¹da inaczej, jednak zawsze znajdziemy w niej podobne elementy, dziêki którym mo¿emy przygotowaæ obiad czy siê umyæ.
Podczas poruszania na kursie komputerowym kwestii zaawansowanych, a wiêc
korzystania z Internetu, niezwykle pomocni okazuj¹ siê wolontariusze-seniorzy obyci
z komputerem, którzy pomagaj¹ w prowadzeniu zajêæ . Na tym etapie bardzo mocno rysuj¹ siê ró¿nice w tempie przyswajania wiedzy przez poszczególnych uczestników oraz braki w zdobytych ju¿ umiejêtnociach. W takim wypadku wolontariusz mo¿e wspomagaæ pojedyncz¹ osobê w przekraczaniu trudnoci, co niezwykle
usprawnia pracê z ca³¹ grup¹.
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Na koniec artyku³u chcia³bym podzieliæ siê uwag¹ o tyle na pozór oczywist¹,
co wa¿n¹: prowadz¹cy musi byæ przede wszystkim  nie tylko na zaawansowanym
etapie kursu  elastyczny. Program zajêæ musi byæ na bie¿¹co korygowany i dostosowywany do postêpów uczestników. Nie ma sensu przepracowywaæ na szybko
i niedok³adnie kolejnych tematów. Lepiej jest zwolniæ i zrobiæ mniej, ni¿ na pocz¹tku za³o¿ylimy, ani¿eli zrealizowaæ program, nie ucz¹c nikogo niczego.
Wkraczanie na nowy i nieznany teren globalnej sieci to wyzwanie zarówno dla
kursanta, jak i instruktora. Jest to zadanie wymagaj¹ce dla obu stron, przy którym
niezbêdne jest obustronne zaanga¿owanie oraz wzajemne zaufanie w umiejêtnoci
zarówno uczestników, jak i prowadz¹cego. Nie nale¿y spodziewaæ siê ³atwych sukcesów  raczej ¿mudnej pracy oraz napotykania wielu trudnoci, które bêdzie trzeba wspólnie rozwi¹zywaæ. Jest to jednak trud, który z pewnoci¹ przyniesie owoce
oraz da wiele satysfakcji pocz¹tkuj¹cym internautom i dowiadczonym instruktorom-przewodnikom. Korzystanie z Internetu mo¿e nie tylko byæ kolejn¹ umiejêtnoci¹ u³atwiaj¹c¹ codzienne ¿ycie, ale tak¿e daj¹c¹ du¿o satysfakcji przygod¹. Warto
równie¿ tê myl przekazywaæ uczestnikom kursu.
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dr Ewa Jurczyk-Romanowska, mgr Joanna Golonka, mgr Jacek Gulanowski

Szkolenie z zakresu nauki obs³ugi komputera*
i Internetu  scenariusze zajêæ

)

Forma zajêæ: warsztaty
Liczba godzin: 30 (godziny dydaktyczne 45)
Przygotowanie programu zajêæ: Joanna Golonka, Jacek Gulanowski, Ewa Jurczyk-

-Romanowska
CELE ZAJÊÆ:
l
l
l
l
l
l
l

Kszta³towanie umiejêtnoci w zakresie praktycznej obs³ugi komputera na poziomie podstawowym i rednio zaawansowanym,
Pog³êbienie wiedzy na temat mo¿liwoci wykorzystania komputera w ¿yciu
codziennym,
Prze³amanie lêku i barier osobistych zwi¹zanych z u¿ytkowaniem komputera,
Kszta³towanie komunikacji u¿ytkownika z komputerem i wzajemnych interakcji,
Kszta³towanie umiejêtnoci w zakresie korzystania z Internetu,
Rozbudzenie ciekawoci poznawczej,
Wyrównanie szans edukacyjnych osób starszych i ich aktywizacja.

* Wybrane fragmenty opracowanego przez cz³onków Stowarzyszenia AVEC podrêcznika z pierwszego, podstawowego etapu kursu komputerowego dla Seniorów.
UWAGA!!! Zakres programu zajêæ mo¿e ulec modyfikacji podczas trwania kursu. Realizacja treci bêdzie na bie¿¹co dostosowana do potrzeb uczestników oraz tempa pracy ka¿dej grupy warsztatowej.
)

1)
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Konspekt do zajêæ nr 1
v
v
v
v

Problematyka zajêæ:

Historia komputera
Budowa komputera
Wskazówki dotycz¹ce zakupu w³asnego komputera
Zasady pracy z komputerem (w³¹czenie/wy³¹czenie komputera)

HISTORIA I BUDOWA KOMPUTERA

Rys. 1. ENIAC. Pierwszy wielozadaniowy, ca³kowicie elektroniczny komputer do celów
obliczeniowych, zbudowany na lampach elektronowych
ród³o: http://www.plantsciences.ucdavis.edu/amr21/AMR21newsite/AMR21/NewEALpages/
Lect03.html
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Ciekawostka:
W 1946 roku na Uniwersytecie w Pensylwanii zbudowano pierwsz¹ na wiecie maszynê do celów obliczeniowych, nazwan¹ ENIAC. By³ to komputer zbudo-

wany w technice lampowej (1400 lamp), zaprojektowany w 1943 roku i pracowa³ do
1955 roku. Na bazie tego komputera konstruktorzy ENIAC-a stworzyli pierwszy
komputer produkowany seryjnie UNIVAC 1 (5600 lamp). Prze³omem w konstrukcji
by³o wynalezienie w 1948 roku tranzystora, który zapocz¹tkowa³ gwa³towny rozwój sprzêtu elektronicznego.
Powstanie ENIAC-a mo¿na uwa¿aæ za trochê przypadkowe. Doktor Herman Heine
Goldstine, pracownik Ballistic Research Laboratory, w poszukiwaniu rozwi¹zania problemu tablic balistycznych, podczas kontroli na Uniwersytecie w Pensylwanii natkn¹³
siê na Johna Mauchly (doktora fizyki) i Johna Prespera Eckerta (in¿yniera elektroniki).
Zg³osili siê oni na kurs przygotowuj¹cy specjalistów na potrzeby armii. W wolnych
chwilach pracowali nad projektem elektronicznej maszyny licz¹cej. Goldstine od razu
siê tym zainteresowa³ i ju¿ po kilkunastu dniach obaj panowie zostali przyjêci do BRL.
Armia d³ugo siê nie zastanawia³a i w bardzo krótkim czasie zdecydowano siê udostêpniæ potrzebne rodki. 5 czerwca 1943 roku uruchomiono tajny projekt PX. Faktyczny
koszt przedsiêwziêcia zamkn¹³ siê sum¹ 486 tys. $. Komputer przekazano armii w 1947.
(...) ENIAC to 42 szafy o wymiarach 300×60×30 cm ka¿da, ustawione w kszta³cie litery
U o rozmiarze 12×6 m. U¿ywa³ on 18800 lamp elektronowych, 6000 komutatorów,
1500 przekaników, 50000 oporników. Wa¿y³ zaledwie 30 ton i pobiera³ 140 kW mocy
w ci¹gu godziny. Do wentylacji ENIAC-a u¿yto dwa silniki Chryslera o ³¹cznej mocy
24 KM. Ka¿da szafa by³a wyposa¿ona w oddzielny nawil¿acz. Wbudowano tak¿e termostat, który zatrzymywa³ urz¹dzenie, gdy jego temperatura przekroczy³a 48°C. Komunikacja z komputerem odbywa³a siê za pomoc¹ kart perforowanych. ENIAC dzia³a³
w systemie dziesiêtnym, operowa³ liczbami dziesiêciocyfrowymi, a dodanie 5000 takich liczb zajmowa³o sekundê.

Podzia³ i zastosowanie komputerów w ¿yciu codziennym:
v komputery osobiste  o rozmiarach umo¿liwiaj¹cych ich umieszczenie na biur-

ku, u¿ywane zazwyczaj przez pojedyncze osoby;

Rys. 2. Komputery osobiste
ród³o: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2065794.html; http://www.allbestwallpapers.com/
laptop_wallpapers.html
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komputery mainframe

 czêsto o wiêkszych rozmiarach, których zastosowaniem jest przetwarzanie du¿ych iloci danych na potrzeby ró¿nego rodzaju instytucji, pe³nienie roli serwerów itp.;

Rys. 3. Komputery mainframe
ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ibm704.gif

v

superkomputery  najwiêksze komputery o du¿ej mocy obliczeniowej, u¿ywane
do czasoch³onnych obliczeñ naukowych i symulacji skomplikowanych systemów;

Rys. 4. Jedna z szaf superkomputera
ród³o: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:BlueGeneL_cabinet.jpg&filetimestamp=20061122012519
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v komputery wbudowane  (lub osadzone, ang. embedded) specjalizowane komputery s³u¿¹ce do sterowania urz¹dzeniami z gatunku automatyki przemys³owej, elektroniki u¿ytkowej (np. telefony komórkowe itp.).
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Rys. 5. Komputer wbudowany
ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer_wbudowany

Budowa komputera (podstawy)
Jednostka systemowa  zwana tak¿e jednostk¹ centraln¹

lub komputerem,
zasadnicza czêæ zestawu komputerowego zawieraj¹ca najwa¿niejsze elementy sk³adowe komputera, zawarte we wspólnej obudowie. W zale¿noci od konstrukcji da-

Rys. 6. Budowa komputera (jednostki centralnej)
ród³o: http://imageshack.us/photo/my-images/207/obudowa2222.jpg/

Szkolenie z zakresu nauki obs³ugi komputera i Internetu  scenariusze zajêæ
Ewa Jurczyk-Romanowska, Joanna Golonka, Jacek Gulanowski

129

nego typu komputera, zawiera: zasilacz, p³ytê g³ówn¹ z procesorem, pamiêci¹ operacyjn¹ (RAM) oraz porty do komunikacji z pozosta³ymi sk³adnikami zestawu komputerowego. W sk³ad jednostki centralnej mog¹ wchodziæ równie¿ dalsze sk³adniki
jak dysk twardy, karty rozszerzeñ itd.
Monitor  to ogólna nazwa jednego z urz¹dzeñ wyjcia do bezporedniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.
Urz¹dzenia wejcia/wyjcia  (ang. input/outputdevice) s³u¿y do komunikacji
komputera z u¿ytkownikiem, komputerem lub innym urz¹dzeniem.
Niektóre z tych urz¹dzeñ s¹ typowymi urz¹dzeniami wejcia, inne wyjcia,
pozosta³e natomiast jednoczenie wejcia i wyjcia.
l typowe urz¹dzenia wejcia to np.: klawiatura, mysz komputerowa, skaner, joysticki oraz czytniki noników danych;
l typowe urz¹dzenia wyjcia to np.: monitor, drukarka, g³oniki, s³uchawki;
l typowe urz¹dzenia wejcia i wyjcia to np.: karta sieciowa, modem, ekran dotykowy, dysk twardy, Bluetooth, USB oraz wszelkie inne nagrywalne stacje
noników danych.

Rys. 7. Urz¹dzenia wejciowe i wyjciowe komputera
ród³o: http://www.nysa.edu.pl/sp10/informatyka/urzadzenia_wyjs_wej/grafika.jpg

P³yta g³ówna (ang. motherboard, mainboard)  najwa¿niejsza p³yta drukowana

urz¹dzenia elektronicznego, na której montuje siê najwa¿niejsze elementy urz¹dzenia, umo¿liwiaj¹ca komunikacjê wszystkim pozosta³ym komponentom i modu³om.
Dysk twardy (ang. hard diskdrive)  to element komputera s³u¿¹cy do trwa³ego
przechowywania danych. Na twardym dysku znajduje siê oprogramowanie decyduj¹ce o funkcjonalnoci komputera: system operacyjny i programy u¿ytkowe.
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Rys. 8. P³yta g³ówna
ród³o: http://www.arest.pl/zdjecia/25369/ASUS-M5A97-PRO-ATX-AMD-970-4x-DDR3-2x-PCI-E16x-RAID-S-AM3/1

Rys. 9. Dysk twardy 3,5" stosowany w komputerach stacjonarnych (po lewej) i 2,5" stosowany
w komputerach przenonych (po prawej)
ród³o: http://www.komputerswiat.pl/poradniki/poradnik-kupujacego/sprzet/dyski-twarde/2009/
04/poradnik-kupujacego-dyski-twarde.aspx
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Procesor (ang. processor), nazywany czêsto CPU (ang. Central Processing Unit) 
centralna jednostka wykonawcza, to uk³ad scalony, którego dzia³anie polega na
wykonywaniu instrukcji programów. Nadzoruje on i synchronizuje pracê wszystkich urz¹dzeñ w komputerze.

Rys. 10. Procesor
ród³o: http://chydzinskitomasz.wordpress.com/2011/11/16/ile-warte-sa-nowe-procesory-intel-corei7-extreme-desktop/

Karta graficzna  Karta rozszerzeñ, która odpowiada w komputerze za obraz
wywietlany przez monitor. Karty graficzne ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ szybkoci¹ pracy, wielkoci¹ pamiêci RAM, wywietlan¹ rozdzielczoci¹ obrazu, liczb¹ dostêpnych kolorów oraz czêstotliwoci¹ odwie¿ania obrazu.

Rys. 11. Karta graficzna GeForce GTX 560 TI
ród³o: http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Nowe-karty-graficzne-Palit-GeForce-GTX-560TI,wid,13082423,wiadomosc.html?ticaid=1e653
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Karta dwiêkowa  (ang. soundcard, audio card) jest to komputerowa karta rozszerzeñ, umo¿liwiaj¹ca rejestracjê, przetwarzanie i odtwarzanie dwiêku. Poprawny jest te¿ równie czêsto stosowany termin karta muzyczna.
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Rys. 12. Karta dwiêkowa
ród³o:http://m.onet.pl/_m/080deddc04abbf6718de3eea160eb367,29,38.jpg

Pamiêæ RAM (ang. Random Access Memory  pamiêæ o dostêpie swobodnym) 
podstawowy rodzaj pamiêci cyfrowej; pamiêæ RAM ³aduje aktualnie u¿ywane dane,
tak aby by³y one b³yskawicznie dostêpne dla procesora. RAM jest du¿o szybsza od
pamiêci masowych, takich jak dyski twarde, napêdy CD-ROM. Jednak w przeciwieñstwie do tych typów pamiêci dane zawarte w RAM gin¹ po wy³¹czeniu komputera 
a wiêc RAM do pracy wymaga sta³ego ród³a zasilania. RAM to uk³ady scalone osadzone na niewielkich plastikowych p³ytkach zwanych modu³ami pamiêci.

Rys. 13. Pamiêæ RAM DDR3
ród³o: http://www.jcusbflashdrive.com/KINGSTON-HyperX-DDR3-1375MHz--1600MHZ-1625MHz--1800MHz-and-2000MHz-Memory-RAM_p672.html
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HUMOR:
Matematyk, chemik, mechanik i informatyk mieli jechaæ razem samochodem.
Jak na z³oæ auto nie chcia³o zapaliæ. Zaczêli siê wiêc naradzaæ, co powinni zrobiæ.
 Mo¿e sprawdzimy, czy s¹ wszystkie ko³a?  zapyta³ matematyk.
 Moim zdaniem to co z mieszank¹, trzeba spuciæ paliwo i zatankowaæ nowe
 zaproponowa³ chemik.
 Niee... To na pewno popsu³ siê silnik  powiedzia³ mechanik.
A informatyk zaproponowa³:
 Panowie, a mo¿e wysi¹dziemy, wsi¹dziemy i pojedzie?
Wskazówki dotycz¹ce zakupu w³asnego komputera: JAK I CO KUPIÆ?
I. Ró¿ne sposoby zdobycia komputera
1. Wariant polecany: zakup komputera w ma³ej firmie ³¹cznie z us³ugami monta-

¿u, uruchomienia i serwisu. W tym wypadku dobór elementów zestawu pozostawiamy specjalicie (jakie informacje nale¿y mu podaæ  patrz punkt II).
2. Zakup gotowego zestawu w sklepie komputerowym.
3. Skompletowanie w³asnego zestawu  wariant najtrudniejszy i najbardziej
ryzykowny.

II. Na co zwróciæ uwagê przy zakupie komputera

1. Wybór miêdzy komputerem stacjonarnym a laptopem (notebookiem).
a) Komputer stacjonarny  zwykle dla podobnej ceny ma lepsze parametry
(jest szybszy), a tak¿e posiada wiêksze mo¿liwoci rozbudowy;
b) Laptop (notebook, komputer przenony)  ma zwykle gorsze parametry
dla podobnej ceny, ale posiada nastêpuj¹ce zalety: nie wymaga monta¿u
(jest w jednym kawa³ku), jest lekki, a wiêc mo¿na korzystaæ z niego
w dowolnym miejscu, a tak¿e ³atwo przewoziæ np. do serwisu, zajmuje
mniej miejsca.
2. Parametry komputera (co nale¿y powiedzieæ specjalicie, który bêdzie dla
nas kompletowa³ zestaw):
a) Komputer ma s³u¿yæ do zastosowañ domowo-biurowych (o ile nie planujemy korzystania z najnowszych gier b¹d bardzo zaawansowanej
obróbki zdjêæ, filmów, muzyki: wtedy istotna bêdzie dobra karta graficzna i/lub dwiêkowa);
b) System operacyjny: zdecydowanie Windows XP (na nim odbywa siê kurs);
c) Dobrze jest wybraæ du¿y monitor, np. 19 cali, wtedy obraz jest wyraniejszy;
d) Warto poprosiæ o mo¿liwie pojemny i szybki dysk twardy i du¿o pamiêci operacyjnej (RAM);
e) Najwa¿niejszym parametrem jest cena, jak¹ jestemy sk³onni zap³aciæ
za komputer (np. 1800 z³, 2000 z³, 2500 z³)  wtedy specjalista dobierze
najwy¿sze mo¿liwe parametry, mieszcz¹ce siê w podanej cenie.
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Konspekt do zajêæ nr 4

Problematyka zajêæ:

Podstawy obs³ugi aplikacji Word
l omówienie okna aplikacji
l obs³uga klawiatury
l wprowadzenie tekstu
Microsoft Word to procesor tekstu firmy Microsoft, najpopularniejszy obecnie
tego typu program na wiecie.
v

Uruchomienie edytora tekstu (Worda) :
9)

Odnajdujemy w dolnym, lewym rogu ekranu monitora napis Start ®
l Naje¿d¿amy na niego kursorem (podwietlenie) ® Naciskamy raz lewy klawisz myszki ® Pojawi siê lista rozwijana.
l Odnajdujemy napis Programy, najed na niego kursorem (podwietlenie) ®
rozwiniêcie kolejnej listy.
l Odnajdujemy napis Microsoft Office, najed na niego kursorem (kursor musisz prowadziæ po jednej linii poziomej, zgodnie ze strza³k¹, tak aby tabelka
nie znika³a) ® podwietlenie, rozwiniêcie kolejnej listy.
l Odnajdujemy napis Microsoft Office Word, najed na niego kursorem (podwietlenie) i klikamy lewym klawiszem myszy.
Wówczas otworzy siê okno Worda (rysunek 15).
l

WPROWADZENIE TEKSTU (æwiczenie wprowadzania polskich znaków):
Ogólnopolskie Dyktando Ortograficzne 2003

Jak rozhasana ha³astra harcerzy chimerycznie zmitrê¿y³a czas
Z okazji Dnia Ziemi na ziemi olsztyñskiej grupka krn¹brnych harcerzy p³etwonurków z Gdyni Chyloni mia³a wy³owiæ z rzeki Krutyni górê mieci. Po dwuipó³dniowej w³óczêdze czarnooki, ry¿awy dowódca znu¿onej dru¿yny za¿¹da³ od ho¿ej druhenki z Pu³tuska uwarzenia naprêdce co najmniej superpo¿ywnej zupy ja9)

Je¿eli na pulpicie Twojego komputera znajduje siê ikona
, wówczas wystarczy najechaæ na ni¹
kursorem myszki i klikn¹æ dwa razy lewym klawiszem myszy. Wówczas aplikacja otworzy siê
(zobaczysz bia³¹ kartkê).
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Rys. 15. Okno aplikacji Worda (podstawy)
rzynowej tudzie¿ przyrz¹dzenia wysokokalorycznej sa³atki z je¿yn, bak³a¿anów
i rze¿uchy. Gdy niesforna m³ód porz¹dnie sobie podjad³a, nie zwlekaj¹c, ruszy³a
chy¿o naprzód. Jednak¿e na rubie¿ach powiatu ostródzkiego chwacki przywódca
zuchów  sk¹din¹d zagorza³y obie¿ywiat, nie lada cichapêk  ni st¹d, ni zow¹d
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zamarzy³ o nicnierobieniu. Zamiast od razu zmierzaæ do celu, z nag³a zarz¹dzi³
przerwê w marszrucie i rozpocz¹³ swe wagabundzkie bajdurzenia. Tote¿ nasi bohaterowie w porodku ma³o znacz¹cego przysió³ka, pogr¹¿eni w s³odkim nieróbstwie,
pó³ siedz¹c, pó³ le¿¹c wko³o ledwo ¿arz¹cego siê chrustu, wprost ch³onêli nibymyliwsk¹ gawêdê swego arcykomendanta o nie najb³ahszej przygodzie z ¿ubrem,
jaka mu siê przydarzy³a niedaleko Bia³owie¿y.

Konspekt do zajêæ nr 8
v

Problematyka zajêæ:

Praca z tekstem:
l zmiana koloru czcionki
l wprowadzenie koloru wyró¿niania tekstu
l odstêpy miêdzy wierszami

Zmiana koloru czcionki/ wyró¿nianie tekstu:
2 KROKI:

1. Zaznacz tekst
2. Wybór okrelonej funkcji programu

Æwiczenie:

Zajêcia numer 4

¯ABA

Warzy ¿aba smar, pe³en smaru gar,
z wnêtrza gara bucha para, z pieca bucha ¿ar,
smar jest w garze,
gar na ¿arze,
wrze na ¿arze smar.

Regulacja odstêpów miêdzy wierszami:

1. Zaznacz tekst
2. Wybór okrelonej funkcji programu

Zajêcia numer 4
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3. Pojawi siê tabelka:

4. Kliknij w strza³kê obok okienka, które jest zaznaczone powy¿ej ® pojawi
siê lista mo¿liwoci regulacji odstêpów miêdzy wierszami.
5. Wybierz jedn¹ opcjê i kliknij raz lewym klawiszem myszy OK.
Æwiczenie:

Pada ciep³y deszczyk, Ustaw interliniê (odstêpy miêdzy wierszami) 1,5 wiersza
Mi³e grzeje s³onko,
Ale jeszcze noc¹
Zimno jest jab³onkom Ustaw interliniê podwójne

Konspekt do zajêæ nr 22
v

Problematyka zajêæ:

Obs³uga poczty elektronicznej
l tworzenie, wysy³anie i odbieranie maili
l przekazywanie maili
l usuwanie maili

Co to jest spam?

1. Odbieranie listów (e-maili)
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2. Wysy³anie listów (e-maili)

1)
2)
3)
4)
5)

Wybór opcji Utwórz now¹ wiadomoæ/Nowa wiadomoæ
Wype³nienie pola Odbiorca/Adresat (wpisanie adresu e-mail)
Wpisanie treci e-maila
Wpisanie tytu³u e-maila
Wys³anie

Jedn¹ wiadomoæ mo¿na wys³aæ do kilku odbiorców. Aby to zrobiæ  w polu
Odbiorca/Adresat nale¿y wpisaæ wybrane adresy, oddzielaj¹c je od siebie przecinkami.

3. Przekazywanie wiadomoci

Otrzyman¹ wiadomoæ mogê przekazaæ innemu odbiorcy. Aby to zrobiæ  nale¿y wybraæ opcjê Przeka¿/Przeka¿ dalej, a nastêpnie wpisaæ adres nowego Odbiorcy.

Przekazana wiadomoæ bêdzie mia³a zmodyfikowany tytu³  przed tytu³em w³aciwym
pojawi siê oznaczenie Fw: lub Fwd: (od ang. Forwarded  przekazane).
4. Spam

Spam (od nazwy konserwowej szynki wieprzowej  SpicedHam  która stanowi³a podstawê zaopatrzeniow¹ armii amerykañskiej w czasie II wojny wiatowej)
 s¹ to niechciane lub niepotrzebne wiadomoci elektroniczne, zazwyczaj o charakterze reklamowym.
Spam jest rozsy³any jako reklama przez ró¿ne firmy, ale tak¿e przez hochsztaplerów i naci¹gaczy.
Spam nie tylko zamieca skrzynkê internetow¹, ale mo¿e równie¿ zawieraæ
wirusy komputerowe lub inne niebezpieczne programy.
Wiêkszoæ skrzynek mailowych posiada zabezpieczenia przed spamem, s¹ one
jednak niewystarczaj¹ce.

Spam nale¿y kasowaæ bez otwierania.

Spam mo¿e na pierwszy rzut oka przypominaæ wiadomoci wys³ane przez zwyczajne osoby.

Wiadomoci e-mail nale¿y dobrze siê przyjrzeæ przed otwarciem: sprawdziæ,
czy znamy nadawcê, czy tytu³ nie wydaje nam siê podejrzany, czy rozmiar jest
wiêkszy ni¿ 0kb.
Na spam nie nale¿y odpisywaæ.
Nie wolno pochopnie zamieszczaæ swojego adresu e-mailowego w Internecie.
HUMOR:
Spam  jedyna rzecz, któr¹ na pewno dostaniesz pod choinkê.
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Konspekt do zajêæ nr 24

v

Problematyka zajêæ:

Zarz¹dzanie kontaktami
l tworzenie kontaktów
l edytowanie kontaktów
l usuwanie kontaktów
l wyszukiwanie kontaktów

Tworzenie kontaktów:

1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. Kliknij przycisk Nowy kontakt w lewym górnym rogu.

3. Wpisz informacje o kontakcie w odpowiednich polach po prawej stronie okna.
4. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodaæ kontakt.
Adresy e-mailowe s¹ automatycznie dodawane do listy Kontakty za ka¿dym
razem, gdy funkcja Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Przeka¿ zostanie u¿yta do wys³ania wiadomoci na adres, którego nie ma jeszcze na licie Kontakty.

Edytowanie kontaktów:

1.
2.
3.
4.
5.

Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
Wybierz kontakt na licie kontaktów.
Kliknij przycisk Edytuj u góry strony.
Wprowad zmiany.
Kliknij przycisk Zapisz u góry strony.

Usuwanie kontaktów:

1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. Wybierz kontakt na licie kontaktów (nazwê u¿ytkownika) (w rodkowej
kolumnie).
3. Kliknij przycisk Usuñ kontakt u góry strony (ikonka z koszem).
4. Kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie kontaktów:

1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. W polu wyszukiwania wpisz imiê/nazwisko/adres/nazwê u¿ytkownika/,
którego szukasz.
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Tworzenie grup kontaktów:

W celu zachowania porz¹dku na swoim koncie, mo¿esz pogrupowaæ swoje
kontakty wed³ug wybranej przez siebie zasady, np.: rodzina; znajomi, wspó³pracownicy, uczestnicy kursu komputerowego; studenci; uczniowie; lekarze itd.
1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. Kliknij przycisk Nowa grupa w lewym górnym rogu.

3. Pojawi siê okienko z komunikatem: jak chcesz nazwaæ swoj¹ grupê?
4. Kolejno wpisz nazwê i kliknij OK.

Dodawanie kontaktów do grupy:

1. Wybierz kontakt (y) na licie kontaktów (kliknij raz).
2. Kliknij w opcjê Grupy.
3. Pojawi siê lista rozwijana.
4. Wybierz Grupê, do której chcesz dodaæ kontakt.

Wysy³anie wiadomoci z u¿yciem opcji Kontakty:

1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. Wybierz kontakt klikaj¹c w nazwê u¿ytkownika (rodkowa kolumna): Pojawi siê ? ptaszek (mo¿esz wybraæ kilka kontaktów).
3. Nastêpnie kliknij opcjê E-mail w okienku po prawej stronie.
UWAGA: Je¿eli wybierzesz tylko jeden kontakt, wówczas kliknij w adres
e-mail, który pojawi siê w okienku po prawej stronie obok nazwy u¿ytkownika.

Wysy³anie wiadomoci do grupy kontaktów:

1.
2.
3.
4.

Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
Wybierz grupê, do której chcesz wys³aæ kontakt (kliknij w nazwê).
W rodkowej kolumnie pojawi¹ siê nazwy wszystkich cz³onków grupy.
Kliknij opcjê Wszystkie u do³u listy kontaktów lub wybierz pojedyncze osoby, którym chcesz wys³aæ wiadomoæ.
5. Nastêpnie kliknij opcjê E- mail w okienku po prawej stronie.
war:

HUMOR:
W sklepie z komputerami sprzedawca zachwala klientowi swoj najnowszy to Ten komputer wykona za pana po³owê pracy!
 W takim razie biorê dwa.
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Konspekt do zajêæ nr 27

v

Problematyka zajêæ:

Zasady korzystania z komunikatorów internetowych
l pobranie Gadu-Gadu ze strony internetowej
l instalacja Gadu-Gadu
GADU-GADU

Aby za³o¿yæ nowe konto w komunikatorze Gadu-Gadu, wykonaj poni¿sze
polecenia:

INSTALOWANIE GG

1. Po³¹cz siê z witryn¹ http://www.gadu-gadu.pl. Pobierz na dysk twardy
najnowsz¹ wersjê komunikatora (klikaj na przycisk Pobierz).

2. Zainstaluj komunikator na dysku twardym  klikaj¹c w poni¿sz¹ ikonkê.

3. Pojawi siê okno kreatora instalowania  czytaj uwa¿nie polecenia i wype³niaj je. Do kolejnych etapów instalacji przechodzisz klikaj¹c na Dalej.
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4. W oknie Umowy licencyjnej kliknij Zgadzam siê.

5. W kreatorze instalacji wybieramy miejsce na dysku twardym, gdzie zainstalujemy nasz program Gadu-Gadu. Najczêciej instaluje siê go na dysku C
i dlatego kreator instalacji sam proponuje nam tak¹ opcjê. Jeli siê na ni¹
zgadzamy  klikamy Zainstaluj.
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6. Komputer instaluje nam program Gadu-Gadu  to mo¿e chwilkê potrwaæ,
nale¿y spokojnie obserwowaæ zielony pasek postêpu. [Im bardziej skomplikowany program, tym d³u¿ej trwa instalacja.]

7. Koñczenie pracy instalatora  pojawia nam siê okienko Koniec pracy kreatora instalacji programu Gadu-Gadu  klikamy Zakoñcz.

UWAGA!!! Instalowanie wiêkszoci programów przebiega w bardzo podobny
sposób. Nale¿y tylko uwa¿nie czytaæ polecenia i je wype³niaæ. Powodzenia!
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URUCHOMIENIE PROGRAMU GADU-GADU PO RAZ PIERWSZY

1. Po instalacji na pulpicie naszego komputera pojawi³a siê nowa ikonka, któr¹
nale¿y dwukrotnie klikn¹æ, by wejæ do programu Gadu-Gadu:

2. Pojawia siê mened¿er profili  klikamy na Dodaj profil.

3. Pojawia nam siê nowe okno, w którym komputer przedstawia nam dwie propozycje do wyboru w zale¿noci od tego, czy ju¿ posiadamy konto gg, czy te¿
nie. Je¿eli po raz pierwszy zak³adamy konto (lub te¿ absolutnie nie pamiêtamy
swojego numeru) klikamy opcjê Chcê za³o¿yæ nowe konto GG>>  wtedy
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losowo zostanie nam przydzielony numer Gadu-Gadu (który koniecznie musimy zapamiêtaæ, tak samo jak w przypadku naszego numeru telefonu). Je¿eli ju¿
wczeniej mielimy za³o¿one konto Gadu-Gadu, a teraz jedynie instalujemy now¹
wersjê programu (lub instalujemy na nowo system w komputerze, lub zmieniamy komputer, lub chcemy siê zalogowaæ do naszego Gadu-Gadu na cudzym
komputerze itp.)  klikamy opcjê Mam ju¿ konto GG>>  wtedy komputer
poprosi nas o podanie naszego numeru Gadu-Gadu.

4. Rejestrujemy nowe konto Gadu-Gadu, wype³niaj¹c poni¿szy formularz. Wype³nienie pól oznaczonych gwiazdk¹ (*) jest konieczne, by nadano nam numer
Gadu-Gadu.
Po zarejestrowaniu tego formularza instalator poprosi nas jeszcze o podanie
innych danych  jednak¿e podanie ich jest ca³kowicie dobrowolne  dane te
bêd¹ dzia³a³y na zasadzie ksi¹¿ki telefonicznej, czyli bêd¹ umo¿liwia³y naszym
znajomym znalezienie nale¿¹cego do nas numeru Gadu-Gadu.
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5. Po zarejestrowaniu wywietla nam siê informacja o naszym numerze
Gadu-Gadu (i ewentualnie) o naszym hale. ZAPISUJEMY OBIE INFORMACJE  PODANIE ICH JEST NIEZBÊDNE BY KORZYSTAÆ Z GADU-GADU!!!
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Zaawansowany etap kursu komputerowego dla seniorów  wprowadzenie...
Jacek Gulanowski
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Dolegliwoci wieku dojrza³ego
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Jacek Stankowski

lek. med. Jacek Stankowski

Akademia Medyczna we Wroc³awiu
Oddzia³ Neurochirurgiczny Klinikum Bayreuth, Niemcy
Jacek_Stankowski@poczta.fm

Jacek Stankowski jest absolwentem Wydzia³u Lekarskiego Akademii
Medycznej im. Piastów l¹skich we
Wroc³awiu, a tak¿e doktorantem
w Zak³adzie i Katedrze Anatomii Prawid³owej. Jednoczenie zatrudniony
jest na Oddziale Neurochirurgicznym
Klinikum Bayreuth w Niemczech.
Przed wkroczeniem na cie¿kê medycyny ukoñczy³ XIII LO we Wroc³awiu
 klasê dwujêzyczn¹ z jêzykiem niemieckim, a tak¿e

Szko³ê Muzyczn¹

im. Karola Szymanowskiego w klasie
fortepianu i saksofonu.
W czasie wolnym uprawia
¿eglarstwo i Taekwon-do.

Dolegliwoci wieku dojrza³ego
Streszczenie: Prezentowany artyku³ stanowi krótki, przeznaczony dla nielekarzy, przegl¹d doegliwoci w³aciwych dla wieku senioralnego. Sporód ca³ego spektrum autor stara³ siê wybraæ i uprzystêpniæ
tylko te, które stanowi¹ najczêciej diagnozowane problemy zdrowotne osób starszych. Jednoczenie
czyni¹c ten tekst przystêpnym dla przeciêtnego czytelnika, odchodz¹c od ¿argonu medycznego, autor
stara³ siê w miarê mo¿liwoci podaæ proste, bêd¹ce w zasiêgu ka¿dego cz³owieka, sposoby unikniêcia
stanów chorobowych, zmiejszenia ryzyka ich wyst¹pienia b¹d sposobów ich ³agodzenia.

S³owa kluczowe: choroby, wiek dojrza³y, seniorzy, zapobieganie.

Czêsto mówi siê, i¿ choroby ksi¹¿ek nie czytaj¹. Jest to jedynie czêæ prawdy
i znaczne uproszczenie  organizm ludzki jest wbrew pozorom wybitnie niedoskona³¹, awaryjn¹ maszyn¹ bez karty gwarancyjnej ani instrukcji obs³ugi. Co za tym
idzie  ta sama choroba mo¿e zupe³nie inaczej wygl¹daæ u ró¿nych osób mimo jednego schematu podrêcznikowego. Faktem jest, i¿ wszystkie jednostki chorobowe
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cechuj¹ siê specyfik¹ zale¿n¹ od okresu ¿ycia, w którym siê pojawi¹. I tak, zawa³
serca jest zwykle miertelny dla 30-latka, ale ju¿ u 60-letniego cukrzyka mo¿e przebiec bezbolenie  do tego stopnia, i¿ chory nawet nie zauwa¿y ¿adnych objawów
i nadal bêdzie ¿y³ przekonany o w³asnym zdrowiu. Innym przyk³adem s¹ pourazowe krwiaki wewn¹trzczaszkowe. U wczeniej wspominanego 30-latka przebieg jest
czêsto dramatyczny, obraz kliniczny jasny, le rokuj¹cy, wymagaj¹cy wdro¿enia
natychmiastowego leczenia, gdzie ka¿da minuta jest na wagê z³ota, a sprawnoæ
i szybkoæ neurochirurga podczas zabiegu operacyjnego wprost nieoceniona i kluczowa dla prze¿ycia pacjenta. Tymczasem, ów 60-letni chory zg³asza siê do poradni
neurologicznej z powodu utrzymuj¹cych siê od miesi¹ca zawrotów oraz bólów g³owy, które owszem  s¹ nieprzyjemne, ale w³aciwie nie przeszkadzaj¹ mu w wykonywaniu codziennych czynnoci. Diagnoza zostanie postawiona dopiero tydzieñ
poniej, po wykonaniu badania tomografii komputerowej b¹d rezonansu magnetycznego g³owy, a chory mo¿e zostaæ zoperowany w trybie pilnym1)  bez ryzyka
uszczerbku na zdrowiu. Jednoczenie istniej¹ jednostki chorobowe specyficzne dla
okrelonego wieku: stwardnienie rozsiane, rozpoczynaj¹ce siê miêdzy 20. a 30. rokiem ¿ycia, czy stwardnienie zanikowe boczne ujawniaj¹ce siê dopiero po 40. roku
¿ycia. Celem tego opracowania jest przybli¿enie problematyki zdrowotnej dotycz¹cej osób starszych (za granic¹ przyjêto 60 rok ¿ycia2)) w podstawowym zakresie. Nie
jest zamiarem autora tworzenie kolejnego podrêcznika akademickiego, zawieraj¹cego typowo lekarsk¹ wiedzê specjalistyczn¹, a jedynie dokonanie pewnego przegl¹du najczêstszych problemów zdrowotnych wystêpuj¹cych w polskiej populacji
seniorów.

Choroby sercowo-naczyniowe
Najbardziej powszechn¹ chorob¹ naczyñ zarówno serca, jak i obwodowych jest
mia¿d¿yca  od dawna uznawana za chorobê cywilizacyjn¹. W spo³eczeñstwie pokutuje przekonanie, i¿ jest ona zwi¹zana jedynie z niezdrowym trybem ¿ycia. Jakkolwiek ma on zdecydowany wp³yw na jej nasilenie, nale¿y równoczenie pamiêtaæ, i¿ mia¿d¿yca naczyñ jest procesem, który postêpuje praktycznie od urodzenia.
Zmiana trybu ¿ycia w wieku 40 lat nie naprawi organizmu  jedynie mo¿e doprowadziæ do sytuacji, gdy w wieku 60 lat ryzyko m.in. zawa³u serca, udaru mózgu czy
1)

Wiele osób nie odró¿nia trybu ostrego od pilnego oraz planowego. Tryb planowy to sytuacje, gdy
choremu nie zagra¿a niebezpieczeñstwo  przyk³adowo: ¿ylaki koñczyn dolnych. St¹d termin przyjêcia do szpitala nawet rok po zapisaniu chorego nie stanowi problemu medycznego. Tryb pilny to
sytuacja, gdy odroczenie leczenia mo¿e w znacz¹cy sposób pogorszyæ zdrowie chorego, ale nie
jest wymagane natychmiastowe leczenie. Zwykle jest to kwestia kilku  kilkunastu dni. Tryb ostry
natomiast stanowi sytuacjê, gdy odroczenie leczenia grozi powa¿nym nara¿eniem zdrowia oraz
¿ycia. Zwykle jest to zwi¹zane z przypadkami urazowymi b¹d skrajnymi sytuacjami internistyczno-onkologicznymi.

2)

Wed³ug definicji WHO (wiatowej Organizacji Zdrowia) staroæ dzieli siê na 3 etapy: 6075 r.¿. 
wiek podesz³y, 7590 r.¿.  wiek starczy, powy¿ej 90 r.¿.  d³ugowiecznoæ.
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zespo³u Lerische'a3) bêdzie na poziomie ryzyka okrelanego dla tego wieku jako
populacyjne. W Polsce panuje powszechne przekonanie, i¿ zbytkiem jest chocia¿by
godzina p³ywania na basenie tygodniowo, a najzdrowsza dieta to tradycyjny bigos oraz schabowy z kartoflami. Szczególnie to drugie jest szkodliwe  Polacy generalnie jedz¹ du¿o, t³usto, w dodatku z ma³¹ iloci¹ warzyw, czêsto w popiechu.
Natomiast jedno i drugie prowadzi do dramatycznych konsekwencji  koniecznoci
pomostowania aortalno-wieñcowego 4) czy amputacji obu koñczyn dolnych
z powodu ciê¿kiej mia¿d¿ycy u ludzi uznawanych z medycznego punktu widzenia
za co najwy¿ej dojrza³ych. Oczywicie du¿e znaczenie maj¹ czynniki genetyczne,
natomiast na nie przy aktualnym stanie wiedzy medycznej wp³ywu nie mamy. Mo¿emy za to wzorem krajów lepiej rozwiniêtych wprowadziæ zasady codziennego, co
najmniej godzinnego uprawiania sportu, czy zdrowej diety  z wiêksz¹ iloci¹ warzyw, mniejsz¹ iloci¹ t³uszczy. Przy ustalaniu diety nale¿y unikaæ wszelkich medialnie chwalonych zachowañ. Przyk³adowo dieta oparta na jedzeniu samego miêsa, mo¿e doprowadziæ do obni¿enia masy cia³a, ale jednoczenie doprowadzi do
kwasicy i w efekcie mo¿e w bardzo krótkim czasie zakoñczyæ siê zawa³em serca,
b¹d udarem mózgu. Je¿eli chcemy zmieniæ dietê, nale¿y zaufaæ dietetykowi jako
osobie wykszta³conej w tej materii. Wa¿na jest równie¿ pewna higiena spo¿ywania
posi³ków  tzn. unikanie jedzenia w popiechu, na stoj¹co czy w rodku nocy.
Objawy chorób sercowo-naczyniowych mog¹ byæ ró¿norodne. Najczêstszym,
najbardziej znanym z nich jest ból w klatce piersiowej. Nie musi on jednak¿e od
razu oznaczaæ zawa³u serca  równie dobrze mo¿e to byæ efekt ¿ywej gry uk³adu
nerwowego autonomicznego5) czy neuralgia nerwu miêdzy¿ebrowego6). Niemniej
ostry ból w klatce piersiowej, zw³aszcza promieniuj¹cy do ¿uchwy b¹d lewej rêki,
jest obrazem, który wymaga pilnej diagnostyki kardiologicznej, celem wykluczenia
stanu zagra¿aj¹cego ¿yciu.
Podobnie wygl¹da kwestia bólu koñczyn dolnych. Autorowi niejednokrotnie
zdarza³o siê obserwowaæ pacjentów konsultowanych w poradni chirurgii naczyniowej pod k¹tem mia¿d¿ycy koñczyn, u których w ostatecznym rozrachunku neurolog, po wykonaniu dodatkowej diagnostyki, by³ zmuszony postawiæ rozpoznanie
3)

Zespó³ Lerische'a jest schorzeniem polegaj¹cym na zamkniêciu przez mia¿d¿ycê g³ównego naczynia têtniczego jamy brzusznej oraz têtnic biodrowych, powoduj¹cym bóle nóg przy chodzeniu, z³e
ukrwienie narz¹dów jamy brzusznej, zaburzenia czynnoci seksualnych. Niestety, czêsto nie wystarcza zabieg operacyjny polegaj¹cy na udro¿nieniu naczynia, b¹d wszczepieniu protezy naczyniowej, lecz w koñcowym rezultacie zatrwa¿aj¹co czêsto prowadzi do amputacji koñczyn dolnych.
To ostatnie zbyt czêsto jest jedyn¹ mo¿liwoci¹ uratowania ¿ycia.

4)

CABG-cardio-aortic by-pass graft, znane powszechnie jako by-passy.

5)

Uk³ad nerwowy autonomiczny  czêæ uk³adu nerwowego zarz¹dzaj¹ca funkcjonowaniem narz¹dów wewnêtrznych.

6)

Neuralgia nerwu miêdzy¿ebrowego  bolesnoæ w przebiegu nerwu poni¿ej danego ¿ebra. Mo¿e
wynikaæ z urazu zwi¹zanego z uszkodzeniem tego¿ nerwu czy dzia³ania czynników zapalnych, jak
chocia¿by przebyte zaka¿enie wirusem Varicella Zoster Virus  odpowiedzialnym za ospê wietrzn¹
oraz pó³paca.
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choroby zwyrodnieniowej krêgos³upa b¹d przepukliny j¹dra mia¿d¿ystego na danym poziomie krêgos³upa7).

Choroby metaboliczne oraz uk³adu wydzielniczego
Najczêstsz¹ chorob¹ metaboliczn¹ nadal pozostaje cukrzyca. Istnieje wiele mechanizmów jej powstawania, których opis znacznie przekroczy³by objêtoæ tego
opracowania. Choroba czêsto jest wykrywana przypadkowo, podczas badañ kontrolnych, b¹d w zwi¹zku z jej ciê¿kimi powik³aniami, jak stopa cukrzycowa, choroba nerek czy wreszcie pi¹czka cukrzycowa8). Podstaw¹ leczenia jest samokontrola
chorego  regularne sprawdzanie glikemii9), przyjmowanie leków oraz pilnowanie
odpowiedniej diety. Leczenie diet¹ jest zreszt¹ podstaw¹ terapii równie¿ wielu innych chorób, jak dna moczanowa, zapalenia trzustki czy wystêpuj¹ce w m³odszym
wieku choroby spichrzeniowe10). Nale¿y pamiêtaæ, i¿ tak jak to ma miejsce w mia¿dzycy  ani farmakoterapia, ani odpowiednia dieta nigdy nie doprowadzi do ich
wyleczenia  pozwoli natomiast d³u¿ej zachowaæ zdrowie i mo¿liwoæ aktywnoci
¿yciowej.
Powa¿nym, obszernym problemem s¹ choroby tarczycy. Istnieje zarówno wole
nadczynne, jak i niedoczynne (powiêkszenie tarczycy zwi¹zane ze zwiêkszonym,
b¹d zmniejszonym wydzielaniem przez ni¹ hormonów), jedno mo¿e przechodziæ
w drugie, w dodatku bardzo podobnie mo¿e przebiegaæ stan zapalny, jak i nowotwór tego narz¹du. Czêsto diagnostyka jest utrudniona, a inne choroby maskuj¹
podstawowy problem. O ile nie mamy do czynienia z chorob¹ nowotworow¹, leczenie operacyjne jest zbêdne  chyba ¿e jest elementem leczenia np. du¿ego wola zamostkowego, powoduj¹cego bezdech senny czy utrudniaj¹cego oddychanie. Nale¿y równie¿ unikaæ t³umaczenia nadmiernej wagi cia³a chorob¹ tarczycy  czêsto
jedno nie ma wiêkszego zwi¹zku z drugim i stanowi jedynie wymówkê przed zmian¹
z³ych nawyków ¿ywieniowych.
Choroby uk³adu oddechowego
Najbardziej znan¹ chorob¹ p³uc jest nowotwór tego narz¹du. Na jego temat
kr¹¿y wiele mitów. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ w chwili obecnej nowotwory stanowi¹ raczej grupê schorzeñ przewlek³ych, które dziêki nowym opcjom terapeutycznym
7)

Dolegliwoæ jest powszechnie znana jako wypadniêty dysk, objawia siê najczêciej jako ciê¿ka,
oporna na leczenie rwa kulszowa.

8)

Stopa cukrzycowa, nefropatia cukrzycowa, retinopatia cukrzycowa, pi¹czka cukrzycowa  zgodnie z nazw¹, powik³ania cukrzycy wynikaj¹ce z braku jej leczenia czy specyficznej dla danego
organizmu, zbyt s³abej reakcji na leki.

9)
10)

Glikemia  poziom cukru.
Choroby spichrzeniowe  choroby wynikaj¹ce z zaburzeñ metabolizmu danych zwi¹zków, zwykle
wrodzone, objawiaj¹ce siê klinicznie ju¿ w dzieciñstwie.
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umo¿liwiaj¹ d³ugie prze¿ycie we wzglêdnie dobrym stanie ogólnym. Istniej¹ za to
choroby uk³adu oddechowego daj¹ce znacznie powa¿niejsze, a przede wszystkim
zdecydowanie szybsze konsekwencje. Najpowa¿niejsze wydaje siê POChP11), choroba dotycz¹ca g³ównie osób pal¹cych na³ogowo papierosy. Jako efekt przewlek³ego zapalenia oskrzeli oraz rozedmy p³uc prowadzi do koniecznoci sta³ej tlenoterapii, czêstych pobytów szpitalnych, w rezultacie  czêsto ostatnim etapem jest wspomaganie oddechu poprzez respirator  nawet tu¿ po 40 roku ¿ycia. St¹d w profilaktyce praktycznie wszystkich chorób p³uc najwa¿niejsz¹ jest kwestia zerwania z na³ogiem nikotynowym, gdy¿ oprócz powszechnie znanych mechanizmów odpowiedzialnych za nowotwory p³uc, jest on równie¿ bezporednio zwi¹zany z nasilaniem
reakcji zapalnej w przypadku POChP, astmy czy chorób infekcyjnych uk³adu oddechowego. Wa¿ne jest, by dbaæ o ogóln¹ wydolnoæ uk³adu oddechowego  g³ównie
poprzez sport. Pozwala to zmniejszyæ ryzyko oraz nasilenie objawów wszystkich
powy¿ej wymienionych chorób.

Choroby narz¹dów jamy brzusznej
Jest to szeroka grupa schorzeñ, a jednym z najczêstszych jest choroba wrzodowa ¿o³¹dka oraz dwunastnicy. Objawia siê miêdzy innymi sezonowoci¹ (nasilenie
dolegliwoci wiosn¹ oraz na jesieñ), silnymi dolegliwociami bólowymi, g³ównie
w nadbrzuszu. W przesz³oci czêsto stosowane, jako forma leczenia, by³y zabiegi
operacyjne  przeciêcie ga³êzi nerwu b³êdnego odpowiadaj¹cych za wydzielanie
soku ¿o³¹dkowego czy usuniêcie czêci ¿o³¹dka wraz z plastyk¹ pozosta³ego fragmentu. Obecnie leczenie sprowadza siê do poprawy nawyków ¿ywieniowych,
endoskopii diagnostyczno-leczniczej oraz farmakoterapii  co daje znacznie lepsze
rezultaty, g³ównie dziêki postêpowi technik endoskopowowych. Leczenie operacyjne jest zasadniczo zarezerwowane jedynie dla powik³añ choroby wrzodowej, tj. perforacji wrzodu12) czy resekcji13) zmian podejrzanych o nowotworowe.
Schorzeniem powszechnie leczonym operacyjnie jest kamica pêcherzyka ¿ó³ciowego, czyli powszechne wycinanie woreczka. Z jednej strony, jest to przypad³oæ, któr¹ mo¿na skutecznie kontrolowaæ odpowiednimi zachowaniami dietetycznymi, z drugiej strony  nale¿y pamiêtaæ, i¿ przewlek³y stan zapalny pêcherzyka
¿ó³ciowego mo¿e prowadziæ do powstania procesu nowotworowego. Dlatego
w zwi¹zku z wynikami obecnie publikowanych badañ d¹¿y siê do usuwania pêcherzyka ¿ó³ciowego w ka¿dym wypadku stwierdzenia choroby zarówno, je¿eli mamy
przypadek objawowego zapalenia, ale bez kamicy, jak równie¿ kamicê, nawet niewielk¹, lecz bezobjawow¹. Zabieg jest najczêciej przeprowadzany poprzez laparo11)

Przewlek³e obutracyjne zapalenie oskrzeli.

12)

Perforacja wrzodu ¿o³¹dka lub dwunastnicy  pêkniêcie zmienionej miejscowo ciany ¿o³¹dka lub
dwunastnicy z przenikniêciem treci ¿o³¹dkowej do jamy brzusznej z nastêpczym gronym dla
¿ycia stanem zapalnym.

13)

Resekcja  wyciêcie fragmentu narz¹du.
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skopiê14)  ma³oinwazyjnie, z wykonaniem trzech ma³ych naciêæ. Zabieg nie jest obarczony wiêkszym ryzykiem operacyjnym od zabiegu klasycznego, z otwarciem pow³ok jamy brzusznej.
Zdecydowanie najczêstsz¹ chorob¹ chirurgiczn¹ jamy brzusznej jest zapalenie
wyrostka robaczkowego. Jednoczenie jest to chyba najtrudniejsze do diagnostyki
schorzenie uk³adu pokarmowego  nie bez powodu mówi siê, i¿ na wyrostku robaczkowym jeszcze nikt kariery nie zrobi³, ale bardzo wielu zakoñczy³o. Ksi¹¿kowy opis tyczy zmian w badaniach laboratoryjnych, bólu w nadbrzuszu przenosz¹cego siê po kilku godzinach do prawego podbrzusza, nudnoci  zwykle bez wymiotów, stanu podgor¹czkowego, podwy¿szonego têtna. Mimo doæ obszernego
opisu w literaturze, autor musi przyznaæ, i¿ w swoim ¿yciu spotka³ tylko jeden
przypadek spe³niaj¹cy wiêkszoæ powy¿szych kryteriów. W zwi¹zku z tym wizyta
w chirurgicznej izbie przyjêæ, mimo podejrzenia tego schorzenia, czêsto koñczy siê
przyjêciem na oddzia³ chirurgiczny w celu obserwacji b¹d laparotomi¹ diagnostyczn¹15). Diagnostyka jest o tyle skomplikowana, i¿ wiele chorób mo¿e imitowaæ
zapalenie wyrostka robaczkowego: od zapalenia p³uc, przez stan zapalny ¿eñskich
narz¹dów p³ciowych, czy niedokrwienie jelit z powodu zatoru têtnicy krezkowej16)
po tak rzadkie choroby jak porfiria17). Choroba jest niebezpieczna ze wzglêdu na jej
powik³ania  tj. rozlane zapalenie otrzewnej, którego przebieg nadal czêsto koñczy
siê zgonem. Mimo, i¿ nadal pokutuje stereotyp, jakoby usuniêcie wyrostka robaczkowego by³o prostym zabiegiem niemal¿e studenckim  a nie operacj¹, ryzyko operacyjne jest na takim samym poziomie, jak inne zabiegi zwi¹zane z otwarciem pow³ok jamy brzusznej oraz wiat³a jelita.
Przy opisie schorzeñ jamy brzusznej nie mo¿na nie wspomnieæ o chorobach
naczyniowych. Najwa¿niejsze z nich to niedokrwienie jelit prowadz¹ce do ich obumarcia, niedro¿noci jelit jak i zapalenia otrzewnej oraz têtniak aorty  g³ównego
naczynia w ciele cz³owieka. Têtniaki aorty brzusznej zaopatrywane s¹ w trybie pilnym, gdy¿ ewentualne pêkniêcie têtniaka  o ile nie zaopatrzone w ci¹gu kilku
godzin  prowadzi do zgonu chorego w mechanizmie utraty du¿ej iloci krwi. Ponownie objawy s¹ niespecyficzne i mog¹ siê ograniczyæ do rozlanych, niespecyficznych bólów brzucha. Diagnostyka jest mo¿liwa jedynie dziêki badaniom obrazowym-USG oraz tomografii komputerowej. Leczenie operacyjne jest obarczone du-

14)

Laparoskopia  zabieg polegaj¹cy na wprowadzeniu do jamy brzusznej dwóch narzêdzi oraz kamery, poprzez trzy ma³e narzêdzia. W ten sposób mo¿na obecnie wykonaæ wiele zabiegów chirurgicznych zwi¹zanych wczeniej z du¿¹ blizn¹ pooperacyjn¹ oraz innymi, zdecydowanie istotniejszymi powik³aniami.

15)

Otwarcie pow³ok jamy brzusznej w celu dok³adnej diagnostyki. Niestety, w wybranych przypadkach nadal jest to jedyna skuteczna metoda diagnostyczna.

16)

Naczynie krwionone odpowiedzialne za prawid³owe ukrwienie wiêkszej czêci jelit.

17)

Porfirie  grupa chorób zwi¹zanych z zaburzeniem metabolizmu cz¹steczki hemu, sk³adowej hemoglobiny. Porfirie mog¹ byæ zarówno wrodzone, jak i nabyte.
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¿ym ryzykiem18), niemniej jest jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ daj¹c¹ szansê prze¿ycia
chorego.
Inn¹ powa¿n¹ grup¹ schorzeñ s¹ zapalenia trzustki  ostre oraz przewlek³e.
Z punktu widzenia powy¿szego opracowania wa¿ne jest jedynie przypomnienie, i¿
choroba w du¿ym stopniu jest miertelna i nawet po jednokrotnym przebytym epizodzie nale¿y cile trzymaæ siê diety oraz unikaæ alkoholu.
Choroby uk³adu moczowego

Zdecydowanie najczêstsz¹ chorob¹ uk³adu moczowego jest jego kamica  schorzenie uwarunkowane przede wszystkim predyspozycjami genetycznymi  której
napady czêsto po³¹czone s¹ z ostrymi dolegliwociami bólowymi. Nieleczona mo¿e
doprowadziæ do zastoju moczu oraz ostatecznie zniszczenia nerki. Obecnie leczenie
operacyjne stanowi rzadkoæ  dziêki rozwojowi technik nieinwazyjnych, mo¿liwe
jest praktycznie bezbolesne zniszczenie kamieni moczowych. Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, i¿ schorzenie mo¿e nawróciæ mimo prawid³owego leczenia.
Do ciê¿kich konsekwencji prowadz¹ choroby zapalne nerek, nawet mimo prawid³owego leczenia. Nefropatie pozapalne19) (i nie tylko) stanowi¹ du¿¹ grupê schorzeñ, niestety czêsto prowadz¹c¹ do zniszczenia narz¹du, w efekcie jego niewydolnoci. Jedyn¹ opcj¹ terapeutyczn¹ w takich przypadkach pozostaj¹ dializy b¹d przeszczep nerki. W porównaniu z krajami zachodnimi, w Polsce przeszczepy nadal
nale¿¹ do rzadkoci  mimo szeroko zakrojonych akcji informacyjnych. Technicznie
istnieje nawet mo¿liwoæ przeszczepów rodzinnych  najbezpieczniejszych dla pacjenta, a po spe³nieniu odpowiednich kryteriów  praktycznie nieszkodliwa dla dawcy, gdy¿ do prawid³wego funkcjonowania organizm potrzebuje jedynie 25% aktywnego mi¹¿szu zdrowej nerki.
Inn¹ grupê schorzeñ stanowi¹ choroby nowotworowe uk³adu moczowego. Jak
w wielu przypadkach, równie¿ tutaj nie bez znaczenia jest rola stylu ¿ycia czy czynników rodowiskowych. Istnieje pogl¹d, i¿ palenie papierosów powoduje jedynie
raka p³uc  pomijaj¹c nowotory jamy ustnej oraz krtani, najczêciej wystêpuj¹cy
nowotwór u palaczy papierosów to rak pêcherza moczowego.
Najbardziej medialn¹ chorob¹ nowotworow¹ uk³adu moczowego nadal pozostaje rak prostaty. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ do przerostu gruczo³u krokowego
dochodzi praktycznie u wszystkich mê¿czyzn po 50 roku ¿ycia. Automatycznie
dochodzi do podniesienia poziomu markerów (zwi¹zków chemicznych oznaczanych z krwi chorego) uznawanych za typowe dla tego nowotworu  dlatego mê¿czyzna w tym wieku, bez wzglêdu na obecnoæ problemów z oddawaniem moczu
czy zaburzeñ funkcji seksualnych, powinien poddawaæ siê badaniu urologicznemu
 tak, aby wykluczyæ ewentualne zmiany z³oliwe.
18)

W przypadku pêkniêtych têtniaków aorty brzusznej siêgaj¹ce wg niektórych autorów nawet 50%
przypadków.

19)

Nefropatia  choroba nerki jako ca³ego narz¹du.
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Choroby centralnego uk³adu nerwowego
Jest to kolejna szeroka grupa chorób, obejmuj¹ca zarówno zaburzenia czynnociowe, zwyrodnieniowe, choroby naczyniowe, jak i nowotworowe. Najwiêkszy postrach siej¹ z oczywistych powodów nowotwory centralnego uk³adu nerwowego.
Niemniej nale¿¹ one do rzadkoci, a najczêstsze z nich  opisane ju¿ przez Harvey
Cushing'a w roku 1936  oponiaki s¹ guzami ³agodnymi, zwykle niedaj¹cymi nawrotów. Warunkiem sine qua non jest oczywicie mo¿liwoæ ca³kowitej resekcji guza.
Z perspektywy tego opracowania oponiaki s¹ o tyle ciekawe, i¿ wystêpuj¹ zwykle
w wieku powy¿ej 50 roku ¿ycia. Czêsto rosn¹ nawet przez 20 lat, daj¹ objawy dopiero
po osi¹gniêciu du¿ej masy  a co za tym idzie bywa, i¿ diagnozowane s¹ zupe³nie
przypadkowo, chocia¿by przy okazji wykonywania badania tomografii komputerowej z powodu urazu czaszkowo-mózgowego. Niestety, inne typy nowotworów centralnego uk³adu nerwowego powoduj¹ znacznie powa¿niejsze konsekwencje, a ich
leczenie przynosi zdecydowanie s³absze rezultaty. Przyk³adowo w przypadku glejaka wielopostaciowego nadal rednie prze¿ycie wynosi tylko 52 tygodnie.
Wa¿n¹ grup¹ s¹ choroby naczyniowe centralnego uk³adu nerwowego. Zaliczamy tutaj przede wszystkim têtniaki oraz malformacje têtniczo-¿ylne20)  ale równie¿
udary. O ile pierwsze dwa mo¿na wykryæ przed ich pe³nym objawieniem siê, o tyle
przy udarach jestemy praktycznie bezsilni. Przy aktualnym stanie wiedzy medycznej, mimo znacznego ogólnego postêpu medycyny nie jestemy w stanie przewidzieæ udaru ani prowadziæ skutecznej profilaktyki  poza ogólnie przyjêtymi zasadami higieny zdrowotnej. Równie loteryjny jest niestety równie¿ ich przebieg oraz
wynik leczenia  u jednego chorego jedynym objawem przebytego udaru bêdzie
dyskretna asymetria miêni mimicznych, u innego  nawet je¿eli udar pochodzi³
z zamkniêcia tej samej têtnicy  skoñczy siê ciê¿kim kalectwem.
Têtniaki oraz malformacje têtniczo-¿ylne maj¹ zró¿nicowany przebieg  czêsto
doæ ³askawy, a pierwszym objawem jest tylko najsilniejszy w ¿yciu ból g³owy oraz
sztywnoæ karku. W takich przypadkach rokowania s¹ dobre, po zaopatrzeniu têtniaka (najczêciej wewn¹trznaczyniowym21)) chory wraca do pe³ni zdrowia. Niestety, g³ównie w zale¿noci od lokalizacji  krwawienie podpajêcze z powodu pêkniêtego têtniaka mo¿e równie dobrze zakoñczyæ siê zgonem lub ciê¿kim kalectwem
mimo leczenia oraz póniejszej rehabilitacji.
Istotn¹ grup¹ schorzeñ s¹ choroby degeneracyjne centralnego uk³adu nerwowego prowadz¹ce do postêpuj¹cego otêpienia  choroba Alzheimera oraz choroba
Parkinsona. O ile leczenie tej pierwszej sprowadza siê aktualnie g³ównie do testo20)

Zaburzenia po³¹czeñ naczyñ têtniczych z ¿ylnymi daj¹ce ryzyko krwawieñ ródczaszkowych, czêsto zagro¿eñ ¿ycia z tego powodu.

21)

Leczenie wewn¹trznaczyniowe  zabiegi polegaj¹ce na przezskórnym nak³uciu naczynia, nastêpnie wprowadzenia do niego cewnika zawieraj¹cego odpowiedni sprzêt do zaopatrzenia zmiany.
Zabiegi nie s¹ ograniczone do naczyñ mózgowych  w podobny sposób jest wykonywana koronaroplastyka, czyli poszerzanie naczyñ odpowiedzialnych za od¿ywienie miênia sercowego.
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wania kolejnych grup leków, o tyle przebieg choroby Parkinsona mo¿na kontrolowaæ ju¿ od prawie 60 lat. W latach 50. XX wieku rozpoczêto leczenie operacyjne
choroby Parkinsona, polegaj¹ce na wszczepianiu do okolicy odpowiednich rejonów
mózgu specjalnych elektrod. Mimo zachêcaj¹cych wyników odst¹piono na prawie
20 lat od badañ ze wzglêdu na pojawienie siê jako opcji terapeutycznej leku  lewo-dopy. W gruncie rzeczy, jest ona stosowana w leczeniu do tej pory, niemniej ze
wzglêdu na niespe³nienie w pe³ni pok³adanych w niej nadziei powrócono do leczenia operacyjnego. Obecnie najbardziej skuteczn¹ terapi¹ wydaje siê leczenie skojarzone  to znaczy zabieg operacyjny oraz jednoczesna suplementacja dopaminy.
Pozwala to na utrzymanie przez d³u¿szy czas efektu terapeutycznego dzia³ania lewo-dopy, z równoczesn¹ mo¿liwoci¹ stosowania mniejszych dawek  a co za tym
idzie unikniêcia dzia³añ niepo¿¹danych.
Czêstym problemem, zw³aszcza u ludzi oty³ych, rzadko uprawiaj¹cych sport,
jest choroba zwyrodnieniowa krêgos³upa. Najczêciej przebiega ona pod postaci¹
przepuklin j¹der mia¿d¿ystych dysków miêdzykrêgowych. Zale¿nie od poziomu
krêgos³upa mog¹ siê one objawiaæ: w odcinku szyjnym bólami oraz zawrotami g³owy, drêtwieniem, bólami koñczyn górnych czy wypadaniem przedmiotów z r¹k.
W odcinku lêdwiowym krêgos³upa najczêstszym objawem jest ból promieniuj¹cy
po tylniej powierzchni uda, czêsto a¿ do stopy. W skrajnych przypadkach  opadanie stopy, obni¿enie si³y miêniowej. Leczenie zale¿y od stopnia dolegliwoci oraz
efektu wczeniejszej terapii  zabiegi operacyjne uznaje siê za ostatecznoæ, je¿eli
rehabilitacja oraz leki przeciwzapalne nie przynosz¹ oczekiwanego rezultatu, a dolegliwoci bólowe uniemo¿liwiaj¹ choremu normalne funkcjonowanie.

Zaburzenia psychiczne
W Polsce kr¹¿y fa³szywy mit, i¿ wizyta u psychiatry jest ujm¹ na honorze, wrêcz
jest szkodliwa. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zadaniem psychiatry jest pomóc. Zw³aszcza ¿e
wiele stanów, po wykluczeniu choroby organicznej okazuje siê mask¹ depresji  tak
jak przewlek³e zmêczenie, ró¿nego rodzaju bóle czy dolegliwoci czêsto nawet na
pierwszy rzut oka sprawiaj¹ce wra¿enie objawów choroby organicznej.
Nadal du¿ym problemem jest leczenie uzale¿nieñ. Psychiatryczna definicja uzale¿nienia jest zupe³nie odrêbna od tej powszechnie przyjêtej w spo³eczeñstwie. W skrócie, nie jest ona zwi¹zana z iloci¹ czy czêstoci¹ przyjmowania danej substancji psychoaktywnej  a g³ównie z jej destrukcyjnym wp³ywem na ¿ycie zawodowe, prywatne oraz rodzinne danej osoby. Mimo istnienia wielu schematów, brak jest dok³adnych
wytycznych  ka¿dy przypadek musi byæ odrêbnie oceniony przez psychiatrê.
Podsumowanie
Podsumowuj¹c, czytelnicy powinni siê skupiæ przede wszystkim na tych czynnikach zdrowotnych, na które maj¹ bezporedni wp³yw. Innymi s³owy nie da siê
przewidzieæ, kto ma w g³owie têtniaka gro¿¹cego pêkniêciem, ale zdecydowanie
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³atwiej stwierdziæ, i¿ osoba z nadwag¹ szybciej dostanie zawa³u serca ni¿ osoba
uprawiaj¹ca codziennie sport, trzymaj¹ca odpowiedni¹ dietê i stosuj¹ca siê do zaleceñ lekarza. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ sport to nie tylko podnoszenie ciê¿arów
czy wschodnie sztuki walki  ale równie¿ godzina biegania dziennie, p³ywanie czy
w starszym wieku nawet spacery po parku. A podstaw¹ sukcesu jest jak zawsze
przede wszystkim praca nad samym sob¹ wyra¿ona choæby przez elementy wy¿ej
przeze mnie wspomniane.
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Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ZAWIDAWIE
w Centrum Medycznym Wejherowska we Wroc³awiu
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Lekarz, absolwentka Akademii Medycznej we Wroc³awiu. Uzyska³a specjalizacjê II stopnia z chorób wewnêtrznych
w Dolnol¹skim Szpitalu Specjalistycznym
im. Marciniaka na Oddziale Kardiologii
i Chorób Wewnêtrznych oraz specjalizacjê
II stopnia z Medycyny Rodzinnej w Orodku Kszta³cenia Lekarzy Rodzinnych we
Wroc³awiu. Ukoñczy³a równie¿ Studia Podyplomowe z zarz¹dzania w s³u¿bie zdrowia na Akademii Medycznej we Wroc³awiu.
Obecnie Kierownik NZOZ Zawidawie i wiceprezes zarz¹du NZOZ. Za³o¿yciel i Cz³onek Zarz¹du Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Otwartej Opieki Zdrowotnej NOVA-MED.
Wspó³twórca projektu

@ktywny Senior zre-

alizowanego na bazie zasobów Centrum
Sektor3 w partnerstwie z Fundacj¹ Umbrella oraz Stowarzyszeniem AVEC. Jej
zainteresowania to turystyka piesza i uprawa rolin ozdobnych.

Badania medyczne jako jedno z dzia³añ
w pilota¿owym projekcie @ktywny Senior
Streszczenie :

Niniejszy artyku³ prezentuje wyniki przeprowadzonych w ramach projektu

@ktywny Senior profilaktycznych badañ medycznych, w wyniku czego przekazano pacjentom wiedzê,
¿e stan ich zdrowia i sprawnoæ funkcjonowania jest zale¿na g³ównie od nich samych. W tekcie poruszono zarówno ogólne problemy profilaktyki zdrowotnej, a tak¿e opis wykonanych badañ. Przedstawiane opracowanie jest opisem i podsumowaniem realizacji czêci medycznej projektu

@ktywny Senior,

która zosta³a wykonana w jednej z przychodni Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej ZAWIDAWIE w Centrum Medycznym Wejherowska we Wroc³awiu.

S³owa kluczowe: profilatyka zdrowotna, badania medyczne, seniorzy.
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Wprowadzenie
Badania medyczne w ramach projektu @ktywny Senior, którego celem g³ównym by³o: zwiêkszenie mobilnoci, aktywnoci spo³ecznej, ruchowej i zawodowej
osób starszych (po 60. roku ¿ycia) oraz rozwój lokalnych inicjatyw s³u¿¹cych szeroko rozumianej integracji spo³ecznej i przeciwdzia³anie wykluczeniu cywiliza-

, zosta³y przeprowadzone w marcu i kwietniu 2008 r.
Przedstawiane opracowanie jest opisem i podsumowaniem realizacji czêci
medycznej projektu @ktywny Senior, która zosta³a wykonana w jednej z przychodni
Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej ZAWIDAWIE w Centrum Medycznym Wejherowska znajduj¹cym siê we Wroc³awiu przy ul. Wejherowskiej 28 (budynek nr 4). Dziêki zrozumieniu i wsparciu Zarz¹du Aktywnego Centrum Zdrowia
(firmy, do której nale¿y NZOZ ZAWIDAWIE) pomys³ Stowarzyszenia Nova-Med
uda³o siê wprowadziæ w ¿ycie.
cyjnemu osób starszych

1)

Ogólne problemy profilaktyki zdrowotnej
Zarz¹dzaj¹cy placówkami medycznymi s¹ wiadomi wagi profilaktyki w ¿yciu
spo³eczeñstwa, ale z realizacj¹ ró¿nego rodzaju dzia³añ z tego zakresu jest ogólnie
le. Przede wszystkim dotyczy to osób doros³ych, a w szczególnoci bardzo rzadko
s¹ realizowane programy dla ludzi starszych, tak jakby profilaktyka w tej grupie nie
mia³a znaczenia! W rzeczywistoci powinno byæ odwrotnie  zapobieganie chorobom przewlek³ym musi byæ pojmowane w szerokim ujêciu w³anie w stosunku do
osób doros³ych i w staroci.
Medycyna zajmuje siê g³ównie reakcjami biologicznymi na choroby i uwarunkowaniami genetyczno-rodowiskowymi ich powstawania. W obecnym modelu
opieki zdrowotnej nie ma czasu ani rodków na profilaktykê u osób starszych.
Najistotniejsze jest te¿ to, ¿e opieka zdrowotna nie mo¿e braæ na siebie ciê¿aru tych
dzia³añ, poniewa¿ to nie od niej zale¿¹ ich efekty. Na stan funkcjonowania cz³owieka zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie przewlek³ej, najwiêkszy wp³yw maj¹ czynniki: rodowiskowe (wydarzenia ¿yciowe, bodce wspieraj¹ce psychologicznie),
socjologiczne, kulturowe (zwyczaje, idee i wartoci), poznawcze (sposób percepcji,
ocena, znaczenie), a tak¿e zachowania (umiejêtnoæ radzenia sobie lub niemoc). Ka¿de
dzia³anie, które bêdzie nakierowane na wzmacnianie czynników poprawiaj¹cych te
funkcje lub umiejêtnoci, bêdzie jednoczenie zapobiegaj¹cym.
Promocja zdrowia i psychoprofilaktyka powinna byæ realizowana przyk³adowo przez rodowiskowych liderów (wy³onionych ze rodowisk lokalnych). Na pocz¹tkowym etapie dzia³añ swoj¹ znacz¹c¹ rolê ma lekarz opieki podstawowej (lekarz rodzinny). To on zauwa¿a u swoich pacjentów pojawianie siê symptomów
niemocy w ujêciu psychologicznym, on mo¿e wy³oniæ tych, którym potrzebna jest
zachêta, aby wejæ w kr¹g dzia³añ, aby sam pacjent odnalaz³ grupê wsparcia. Leka1)

M. Ferenc,

Z za³o¿eñ projektu @ktywny Senior, materia³ niepublikowany.
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rze ciesz¹cy siê zaufaniem swoich pacjentów mog¹ im przekazywaæ informacje, zachêcaæ do tego typu dzia³añ lub  co uwa¿am za najbardziej skuteczne  uczestniczyæ w badaniach podobnych do tych, które przeprowadzilimy w ramach projektu
@ktywny Senior. Wspó³pracuj¹c z ró¿nego rodzaju instytucjami samorz¹dowymi,
fundacjami, uczelniami, stowarzyszeniami mo¿na wskazaæ pacjentom drogê do aktywnego i pe³nego radoci ¿ycia.

Opis badañ wykonanych w przychodni NZOZ Zawidawie
w Centrum Medycznym Wejherowska we Wroc³awiu
Przed rozpoczêciem szkoleñ przeprowadzono u wszystkich osób, które siê zg³osi³y (otrzyma³y imienne zaproszenia do domu), badania przesiewowe po³¹czone
z wype³nieniem ankiet  deklaracji przyst¹pienia do projektu. Badanie obejmowa³o
pomiar poziomu cholesterolu i glukozy z krwi kapilarnej.Wszystkie osoby z nieprawid³owym wynikiem zosta³y skierowane do lekarza celem dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia. Badanie by³o wykonywane przez dowiadczony zespó³, który stanowi³y: jedna pielêgniarka, jedna laborantka. Przebiega³o ono na podstawie bardzo
dok³adnego planu przyjêæ przygotowanego przez jedn¹ osobê z zespo³u, która tak¿e
nadzorowa³a wype³nianie ankiet i udziela³a dodatkowych informacji.
Z wy¿ej omówionej grupy chêtnych do udzia³u w szkoleniu wy³oniono 62 osoby, które przyst¹pi³y do pilota¿owego projektu i które objêto wstêpnym badaniem,
z³o¿onym z oceny czynnoci intelektualnych przy u¿yciu zmodyfikowanej skali
MMES, testu zegara oraz badañ oceniaj¹cych równowagê i sk³onnoæ do omdleñ,
sk³adaj¹c¹ siê z testu hipotonii ortostatycznej, próby równowagi, testu wstañ i id.
Celem tych badañ by³a ocena ogólnej sprawnoci intelektualnej i ruchowej. Zosta³a
ona przeprowadzona przez zespó³ z³o¿ony z trzech dowiadczonych i przeszkolonych przez lekarza pielêgniarek oraz jedej osoby koordynuj¹cej przebieg badañ.
Grupê 62 osób przebadano w ci¹gu 6 ró¿nych dni, tak aby na jedn¹ pielêgniarkê
przypada³o oko³o 10 osób w ci¹gu jednego dnia. Wszystkie badania wykonywano
w godzinach porannych ze wzglêdu na fizjologicznie lepsze funkcjonowanie osób
starszych o tej porze dnia. Na jednego badanego potrzeba by³o oko³o 40 minut.
Wszyscy badani zg³osili siê bardzo chêtnie i z zaanga¿owaniem uczestniczyli
w testach. W wyniku badañ stwierdzono u 5 osób istotne obni¿enie liczby uzyskanych punktów (nie by³o to powodem wy³¹czenia z projektu). Do najczêciej pope³nianych b³êdów nale¿a³o nieprawid³owe liczenie i literowanie wspak, trudnoci
w zapamiêtywaniu, nieprawid³owe rysowanie piêciok¹tów. Nieprawid³owy test zegara korelowa³ z ni¿sz¹ punktacj¹ ogóln¹, ale kilka wskazañ by³o nieprawid³owych
przy wysokiej punktacji. Zauwa¿ono zwi¹zek pomiêdzy nieprawid³owym wykonaniem testu zegara i nieprawid³owym rysunkiem piêciok¹tów (problemy z myleniem abstrakcyjnym i postrzeganiem przestrzennym).
W du¿ej grupie chorych wystêpowa³o podwy¿szone cinienie têtnicze, znacznie wy¿sze, gdy jako pierwszy by³ wykonywany test z u¿yciem MMES, co wiadczy o stresie, jaki towarzyszy³ osobom badanym. Wskazane jest wiêc, aby testy po-
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miaru cinienia poprzedza³y pozosta³e. Nieprawid³owe testy równowagi nie by³y
zbyt czêste. Wszystkie wyniki z ocen¹ i zaleceniami zosta³y przekazane lekarzom
prowadz¹cym (internistom lub lekarzom rodzinnym) w celu dalszej obserwacji lub
w³¹czenia terapii u pacjentów tego wymagaj¹cych.
Po zakoñczeniu zajêæ w ramach projektu @ktywny Senior przeprowadzono ponownie badania medyczne z³o¿one z pomiaru cholesterolu i spirometrii. Zrezygnowano
z powtórzenia testów wstêpnych ze wzglêdu na wysok¹ redni¹ punktacjê wyjciow¹.
Osobom z podwy¿szonym wynikiem cholesterolu i/lub nieprawid³ow¹ spirometri¹
wykonano badanie internistyczne i przekazano zalecenia, skierowano na dalsze badania
b¹d w³¹czono leczenie (jedna osoba zosta³a skierowana na rozszerzone badania gastrologiczne, dwie otrzyma³y skierowanie na rtg p³uc, dwóm osobom zmieniono leczenie
hipolipemiczne, omiu osobom zalecono i przeprowadzono naukê æwiczeñ oddechowych). Badania zosta³y wykonane w ci¹gu 4 dni (trzy godziny dziennie) przez zespó³
z³o¿ony z jednej pielêgniarki, jednego technika medycznego i jednego lekarza.

Podsumowanie
Zrezygnowa³am z podawania danych liczbowych i statystycznych dotycz¹cych
wyników badañ medycznych w tym opracowaniu. Wyniki te bowiem maj¹ znaczenie
dla dalszej obserwacji b¹d terapii pacjentów i zosta³y przekazane do ich dokumentacji indywidualnej. Ocena wykonania badañ medycznych zawarta jest w ankiecie wype³nionej przez uczestników po zakoñczeniu szkolenia i stanowi element prezentowanego w niniejszej publikacji sprawozdania z przebiegu projektu @ktywny Senior.
W tym miejscu nale¿y natomiast zaznaczyæ, i¿ do projektu zg³osi³y siê osoby
sprawne ruchowo i intelektualnie, zmotywowane do poprawy stanu swojego zdrowia. Potrzebowa³y g³ównie zachêty i indywidualnego zaproszenia do udzia³u, które to zaproszenia okaza³y siê kluczem do sukcesu ca³ego projektu. Przeprowadzone
badania spowodowa³y bardzo dobra ocenê i postrzeganie przychodni jako pozytywnie wyró¿niaj¹cej siê z okolicznych placówek.
Zaanga¿owanie personelu w badaniach jest warunkiem powodzenia, ale czas i rodki
niezbêdne do jego realizacji s¹ dostêpne jedynie w co najmniej redniej wielkoci placówkach. Na ich realizacjê mo¿na natomiast ubiegaæ siê o finansowanie zewnêtrzne.
W wyniku przeprowadzonych w ramach projektu @ktywny Senior badañ medycznych przeprowadzono dobrze pojêt¹ profilaktykê i uwiadomiono pacjentom,
¿e stan ich zdrowia i sprawnoæ funkcjonowania jest zale¿na g³ównie od nich samych. Seniorzy deklarowali kontynuowanie wyuczonych æwiczeñ fizycznych na
sta³e. Nale¿y przewidywaæ, ¿e spowoduje to mniejsze zapotrzebowanie tych osób
na us³ugi medyczne w wyniku lepszego samopoczucia i redukcji czynników ryzyka
jakimi s¹ siedz¹cy tryb ¿ycia, samotnoæ czy poczucie wykluczenia.
Bibliografia:
Ferenc M., Z za³o¿eñ projektu @ktywny Senior, materia³ niepublikowany.
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Wydzia³ Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
Iwona.krysiak@awf.wroc.pl

Iwona Krysiak-Zielonka  absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu na Wydziale Fizjoterapii, od 2006 roku adiunkt w Zak³adzie Fizjoterapii w Chorobach Wewnêtrznych Wydzia³u Fizjoterapii, AWF we Wroc³awiu. Autorka
wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, uczestniczka
dwóch grantów badawczych. W jej zainteresowaniach naukowo-badawczych mieci siê prewencja
chorób wewnêtrznych, fizjoterapia w chorobach
wewnêtrznych, a tak¿e fizjoterapia w geriatrii.

mgr Justyna Mazurek

Wydzia³ Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
Justyna_Mazurek@poczta.onet.pl

Justyna Mazurek  magister fizjoterapii,
uczestniczka studiów doktoranckich na Akademii
Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu, studentka medycyny na Akademii Medycznej we Wroc³awiu.

Aktywnoæ fizyczna w profilaktyce
i leczeniu chorób wieku podesz³ego
Streszczenie: Coraz czêciej wród seniorów doceniana jest aktywnoæ fizyczna jako rodek podtrzymywania i pomna¿ania zdrowia. Jest ona jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, takim jak choroba wieñcowa, nadcinienie, cukrzyca, ponadto  przede wszystkim u ludzi w wieku starszym  wyd³u¿a ¿ycie, zapobiega przedwczesnej mierci i powa¿nym skut-
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kom choroby. Aktywnoæ fizyczna zalecana jest dla osób nawet powy¿ej 80. roku ¿ycia. Istniej¹ szeroko
udokumentowane dowody naukowe wskazuj¹ce na ogromny wp³yw programów æwiczeñ fizycznych
w kszta³towaniu zdrowia i sprawnoci fizycznej w pónym wieku.

S³owa kluczowe: aktywnoæ fizyczna, profilaktyka zdrowotna, leczenia chorób wieku podesz³ego.

Znaczenie stosowania ruchu w profilaktyce i leczeniu osób w wieku podesz³ym
oraz zapobieganie niedo³ê¿noci starczej wzrasta wobec zwiêkszaj¹cych siê potrzeb
terapeutycznych coraz liczniejszej grupy ludzi starych w naszym spo³eczeñstwie.
Aktywnoæ fizyczna zalecana jest do pónych lat w postaci dostosowanej do
wieku, stanu ogólnego i wspó³istniej¹cych schorzeñ. Ludzie starsi jako najbardziej
obci¹¿eni chorobami mog¹ odnosiæ najwiêksze korzyci z aktywnoci fizycznej, ale
wdro¿enie æwiczeñ u osób niewytrenowanych prowadz¹cych siedz¹cy tryb ¿ycia
niesie za sob¹ tak¿e ryzyko.
Wiedz¹ w zakresie roli aktywnoci fizycznej w wieku podesz³ym podzielili siê
z uczestnikami projektu @ktywny Senior pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydzia³u
Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu. Zrealizowano program zajêæ z kultury fizycznej, który obejmowa³ 6 godzin wyk³adów i 24 godziny
æwiczeñ. Jego celem by³o zapoznanie seniorów z zadaniami i metodami aktywnoci
fizycznej w prewencji i leczeniu zachowawczym najczêstszych chorób wieku podesz³ego oraz nauka æwiczeñ fizycznych i motywowanie osób starszych do uzupe³nienia podstawowej aktywnoci ruchowej.
Wyk³ady obejmowa³y nastêpuj¹ce tematy:
1. Rola aktywnoci fizycznej w wieku podesz³ym.
2. Rola aktywnoci fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób uk³adu kr¹¿eniacharakterystycznych dla wieku podesz³ego.
3. Rola aktywnoci fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób uk³adu oddechowego.
4. Aktywnoæ fizyczna w dysfunkcjach narz¹du ruchu typowych dla wieku podesz³ego.
5. Zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia emocjonalne osób w wieku podesz³ym.
6. Rola aktywnoci fizycznej w profilaktyce i leczeniu schorzeñ onkologicznych.
Wród zaproponowanych seniorom æwiczeñ znalaz³y siê:
 elementy psychoterapii,
 gimnastyka ogólnousprawniaj¹ca,
 terenoterapia,
 praktyczna nauka dyscypliny nordic walking,
 trening równowagi i przeciwdzia³ania upadkom.
Za³o¿one efekty szkolenia to pozyskanie wiedzy i umiejêtnoci s³uchaczy
w zakresie celów i zadañ aktywnoci fizycznej, jej zwi¹zków z prewencj¹ wybranych chorób wieku podesz³ego, funkcji kontroli i samokontroli reakcji organizmu
na wysi³ek fizyczny, schematu struktury jednostki treningowej, formy organizacji
zajêæ ruchowych.
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Oczekiwanym rezultatem by³o zwiêkszenie mobilnoci, aktywnoci ruchowej
i spo³ecznej zdeklarowanej do zajêæ grupy s³uchaczy.

Czy seniorzy ceni¹ sobie aktywnoæ fizyczn¹?
Istotnym elementem pomylnego starzenia siê jest aktywnoæ fizyczna. Niestety u wiêkszoci osób w starszym wieku obserwuje siê jej wyrany spadek, ograniczenie do codziennych czynnoci, takich jak: zakupy, gotowanie, sprz¹tanie, pomoc
w obowi¹zkach dzieciom i wnukom.
Tymczasem zachowanie wysokiej aktywnoci fizycznej w wieku starszym stanowi jeden z czynników prognozuj¹cych d³u¿sze trwanie ¿ycia i umo¿liwia seniorom zachowanie autonomii i niezale¿noci, a tym samym przyczynia siê do poprawy jakoci ich ¿ycia1).
Inwolucja fizyczna w wieku podesz³ym obejmuje du¿y zakres zmian regresywnych, które prowadz¹ do utraty sprawnoci energetycznej organizmu, obni¿enia
jego wydolnoci, redukcji odpornoci i wzrostu zachorowalnoci. Wydolnoæ organizmu znacz¹co obni¿a siê wskutek zanikania koordynacji miêdzy wspó³dzia³aj¹cymi ze sob¹ procesami2). Dochodzi do spadku si³ fizycznych i energii organizmu, co
usposabia do biernego stylu ¿ycia. Cz³owiek musi wykazaæ du¿¹ wolê bycia aktywnym i mieæ wiadomoæ korzyci wynikaj¹cych z regularnej aktywnoci fizycznej.
Jest to wa¿ne wyzwanie3). Czy podjêli je @ktywni Seniorzy?
Z anonimowych badañ ankietowych przeprowadzonych przy realizacji projektu wy³ania siê nastêpuj¹cy obraz seniora-uczestnika szkolenia: najm³odszy z uczestników kursu to 60-latek, najstarszy 83-latek (rednia wieku 67 lat). Beneficjenci s¹
osobami z wy¿szym (52,72%) lub rednim wykszta³ceniem (32,72%), wszyscy od 1
roku do 45 lat przebywaj¹ na emeryturze lub rencie. Wiêkszoæ wród s³uchaczy
stanowi³y kobiety (70,90%) w stosunku do 20% mê¿czyzn. Najczêciej wymienianym powodem uczestnictwa w szkoleniu by³a chêæ obs³ugi komputera i Internetu.
W nastêpnej kolejnoci podawano poszerzenie wiedzy i sprawnoci fizycznej. Rekreacyjn¹ aktywnoæ ruchow¹ deklarowa³o 45,44% ankietowanych. Aktywnoæ
fizyczn¹ ceni w codziennym ¿yciu 56,35%, 38,20% nie ma zdania na ten temat,
a 5,45% nie uwa¿a jakoby wysi³ek fizyczny pomaga³ im w codziennoci. Najczêciej
podawane problemy zdrowotne to nadcinienie têtnicze (49,09%), choroba zwyrodnieniowa stawów (10,90%), cukrzyca typu 2 (5,45%) i osteoporoza (5,45%).
Satysfakcjê z zajêæ z kultury fizycznej wyrazi³o 58,16% beneficjentów, 10,87% by³o
niezadowolonych, 5,45%  rednio zadowolonych, a 25,45% nie wyrazi³o opinii.
1)

M. Kaczmarczyk, E. Trafia³ek,

Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomylne starzenie,

Gerontologia Polska 2007/15/4, s. 116118.
2)

N. Wolañski,

Rozwój biologiczny cz³owieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia, War-

szawa 2006.
3)

H. Zieliñska-Wiêczkowska, K. Kêdziora-Kornatowska, T. Kornatowski,
rontologia Polska 2008/16/3, s. 131136.
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Zajêcia proponowane seniorom w Uniwersytetach Trzeciego Wieku obejmuj¹
niemal wszystkie dyscypliny wiedzy  od jêzyków obcych, przez technikê, do poszczególnych dziedzin humanistycznych. Uniwersytety oferuj¹ tak¿e aktywnoæ fizyczn¹ (w tym zajêcia rehabilitacyjne, wycieczki).
Korzyci z regularnej aktywnoci ruchowej s¹ widoczne nie tylko w postaci
zmian fizjologicznych, ale tak¿e natury psychologicznej, socjologicznej i kulturowej.

Istniej¹cy stan wiedzy w zakresie roli aktywnoci fizycznej u osób
w podesz³ym wieku
Niska aktywnoæ osób w wieku podesz³ym jest wynikiem dzia³ania rzeczywistych zmian starczych, trybu ¿ycia prowadz¹cego czêsto do powstania zespo³u hipodynamii oraz wspó³istniej¹cych zmian patologicznych. Zwi¹zane z wiekiem obni¿enie wydolnoci tlenowej organizmu, spadek si³y, mocy i elastycznoci miêni
oraz zwiêkszona zapadalnoæ na choroby prowadz¹ u osób w podesz³ym wieku do
postêpuj¹cej zale¿noci od osób drugich. Aktywnoæ fizyczna mo¿e skutecznie minimalizowaæ lub eliminowaæ niepo¿¹dane skutki choroby oraz niesprawnoæ psychofizyczn¹ osób starych, stwarzaj¹c im mo¿liwoæ zwiêkszenia wydolnoci ruchowej, resocjalizacji i reintegracji.
G³ównym korzystnym oddzia³ywaniem aktywnoci ruchowej u osób w podesz³ym wieku jest wyd³u¿enie okresu fizycznej sprawnoci i niezale¿noci, a wiêc
poprawa jakoci ¿ycia4). Do niezale¿nego funkcjonowania potrzebne jest minimum
wydolnoci tlenowej organizmu, tj. ok. 1314 ml/kg/min maksymalnego
poch³aniania tlenu (VO2 max). Trening fizyczny zwiêksza wydolnoæ fizyczn¹
i opónia spadek VO2 max o ok. 1020 lat u aktywnych fizycznie w porównaniu
z osobami prowadz¹cymi siedz¹cy tryb ¿ycia. Nawet niewielki wzrost VO2 max
(34 ml/kg/min) mo¿e wyd³u¿yæ okres fizycznej sprawnoci i niezale¿noci
o 67 lat5).
Najlepiej udokumentowany jest korzystny wp³yw systematycznej aktywnoci
fizycznej na uk³ad kr¹¿enia. Wysi³ek fizyczny modyfikuje czynniki ryzyka choroby
niedokrwiennej serca: nadcinienie, zaburzenie gospodarki t³uszczowej, nadwagê
i oty³oæ, siedz¹cy tryb ¿ycia i nisk¹ wydolnoæ fizyczn¹, palenie tytoniu, nieprawid³ow¹ tolerancjê glukozy i cukrzycê, niew³aciw¹ dietê, typy osobowoci i zachowania.
Aktywnoæ ruchowa odgrywa g³ówn¹ rolê w prawid³owym od¿ywianiu i stanie od¿ywienia u osób w podesz³ym wieku6), zapobiega nadmiernemu gromadze4)

Metody oceny aktywnoci ruchowej u osób w podesz³ym wieku, Polski Merkuriusz Lekarski 1997/3/18, s. 299; M. Berger, The role of physical activity
in the life quality of older adults, Physical activity and aging, 1988,42; S.F. Shephard, Physical
fitness: exercise and ageing, Principle and practice of geriatric medicine 1991.
T. Kostka, M. Bonnefoy, J-R. Lacour, W. Drygas,

5)

Tam¿e.

6)

Tam¿e.
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niu siê tkanki t³uszczowej i hamuje spadek bezt³uszczowej masy cia³a wraz z wiekiem. Prawdopodobnie ma równie¿ korzystny wp³yw na niektóre hormony (hormon wzrostu GH, insulinooporny czynnik wzrostu 1 IGF1), których stê¿enia we
krwi obni¿aj¹ siê wraz z wiekiem7). Dobrze udokumentowany jest korzystny wp³yw
systematycznej aktywnoci fizycznej na masê i si³ê miêni, w tym równie¿ u zniedo³ê¿nia³ych osób w bardzo zaawansowanym wieku8). Wraz z wiekiem stopniowo
obni¿a siê podstawowa przemiana materii, z regu³y bez proporcjonalnej redukcji
w dostarczaniu podstawowych sk³adników pokarmowych. U aktywnych fizycznie
osób wy¿sze zapotrzebowanie energetyczne zapewnia lepsze ilociowo i jakociowo pokrycie zapotrzebowania na podstawowe sk³adniki pokarmowe.
Dane z rosn¹cej liczby badañ dowiadczalnych i klinicznych wskazuj¹ na korzystny wp³yw systematycznej aktywnoci ruchowej na uk³ad obrony immunologicznej. Istotne jest równie¿ korzystne oddzia³ywanie aktywnoci fizycznej na sferê
¿ycia psychicznego i poprawê jakoci ¿ycia9). Udowodniono nie tylko jakociowo,
lecz tak¿e ilociowo zdrowotnie korzystny wp³yw systematycznej aktywnoci ruchowej, tzn. wp³yw na statystyczne wyd³u¿enie ¿ycia10).

Zalecenia dla seniorów
Zalecenia dotycz¹ce aktywnoci ruchowej osób starszych stosuje siê indywidualnie. Zale¿¹ one od wieku, chorób wspó³istniej¹cych, stanu ogólnego i stopnia
sprawnoci fizycznej. Regularny wysi³ek fizyczny seniorów powinien zawieraæ elementy æwiczeñ wytrzyma³ociowych, oporowych i rozci¹gaj¹cych, co zapewnia
wp³yw na wydolnoæ tlenow¹, si³ê miêni oraz gibkoæ, równowagê i koordynacjê
ruchów.
Æwiczenia wytrzyma³ociowe, tj. marsz, bieg, p³ywanie, jazda na rowerze, powinny byæ wykonywane 2 razy w tygodniu, przez co najmniej 20 minut. Intensywnoæ æwiczeñ powinna byæ taka, aby æwiczenia odbywa³y siê na poziomie 4060%
rezerwy czêstoci skurczów serca (ró¿nicy pomiêdzy maksymaln¹ czêstoci¹ skurczów serca w czasie próby wysi³kowej i w spoczynku). Dynamiczne æwiczenia
z oporem powinny byæ wykonywane 2 razy w tygodniu, po 20 minut i zawieraæ
1 zestaw obejmuj¹cy 810 æwiczeñ anga¿uj¹cych najwa¿niejsze grupy miêniowe.
Growth hormone, exercise, and aging: the future of
therapy for the frail elderly, Journal of the American Geriatrics Society 1994/42, s. 528.

7)

Tam¿e; S.E. Borst, W.J. Millard, D.T. Lowenthal,

8)

T. Kostka, M. Bonnefoy, J-R. Lacour, W. Drygas, dz. cyt.; M. Fiatarone, E.F. O'Neill, N.D. Ryan,
K.M. Klements, G.R. Solares, M.E. Nelson, S.B. Roberts, J.B. Kehayias, L.A. Lipsitz, W.J. Evans,

Exercise training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people, The New
England Journal of Medicine 1994/330, s. 1769.
9)
10)

T. Kostka, M. Bonnefoy, J-R. Lacour, W. Drygas, dz. cyt.; M. Berger, dz. cyt.

The association of changes
in physical-activity level and other lifestyle characteristics with mortality among men, The New EnR.S. Paffenbarger, R.T. Hyde, A.L. Wing, I.M. Lee, D.L. Jung, J.B. Kampert,
gland Journal of Medicine 1993/328, s. 538.
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Intensywnoæ obci¹¿eñ powinna byæ dobierana w ten sposób, aby ka¿de æwiczenie
wykonane by³o 1015 razy (1015 powtórzeñ danego ruchu). Æwiczenia rozci¹gaj¹ce (gimnastyka, stretching) najlepiej, aby wykonywane by³y codziennie, 510 minut11).

Wnioski
Jak ju¿ wspomniano wczeniej, zainteresowanie osób po 60. roku ¿ycia kursem
szkoleniowym @ktywny Senior wynika³o z chêci nauki obs³ugi komputera, a w nastêpnej kolejnoci poszerzenia wiedzy i sprawnoci fizycznej. Jedn¹ z preferowanych form zajêæ by³o uczestnictwo w gimnastyce usprawniaj¹cej prowadzonej pod
kierunkiem specjalistów w dziedzinie wychowania fizycznego i fizjoterapii.
Wa¿nym wyzwaniem dla polskiej gerontologii oraz instytucji spo³ecznych jest
przeciwdzia³anie marginalizacji spo³ecznej starszej generacji i promowanie zdrowego stylu ¿ycia oraz prewencja schorzeñ przewlek³ych maj¹ce priorytetowe znaczenie dla utrzymania zdrowia i niezale¿noci do pónych lat ¿ycia.
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Styl ¿ycia a przekonania zdrowotne seniorów
Streszczenie: Cz³owiek prowadz¹cy zdrowy styl ¿ycia powinien w swoim postêpowaniu kierowaæ siê
okrelonym systemem zasad, do których m.in. nale¿¹: regularne podejmowanie aktywnoci fizycznej,
racjonalne od¿ywianie oraz higieniczny tryb ¿ycia. S¹ to elementy istotne na wszystkich etapach ¿ycia
cz³owieka, bez wzglêdu na jego stan zdrowia czy status spo³eczny. Szczególnego znaczenia zasady te
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nabieraj¹ w przypadku osób starszych, gdy¿ wraz z biegiem lat maj¹ one coraz wiêkszy wp³yw na
jakoæ ¿ycia cz³owieka, a wiêc sprawnoæ, samodzielnoæ, niezale¿noæ. Coraz czêciej wdra¿a siê ró¿nego rodzaju programy æwiczeñ dla osób w wieku pónej doros³oci propaguj¹ce zdrowy styl ¿ycia.
Niestety wszelka dzia³alnoæ fizyczna w tym wieku kojarzona jest najczêciej z rehabilitacj¹ b¹d
z leczeniem sanatoryjnym. Jeli nawet niektóre z instytucji proponuj¹ zajêcia z zakresu aktywnoci
fizycznej, to dotycz¹ one zazwyczaj prewencji wtórnej chorób i podejmowane s¹ z inicjatywy i pod
nadzorem pracowników s³u¿by zdrowia.
Projekt

@ktywny Senior jest prób¹ wype³nienia luki, jaka pojawi³a siê w obszarze ogólnie pojêtej

aktywizacji osób po 60. roku ¿ycia. Wprowadzenie do programu zajêæ Edukacji Fizycznej i Zdrowotnej
nie tylko wzbogaci³o ofertê, ale przede wszystkim wp³ynê³o na podniesienie wiedzy i umiejêtnoci
seniorów w zakresie ca³o¿yciowej troski o zdrowie. Program kursu obejmowa³ cykl wyk³adów oraz
zajêæ praktycznych, których celem by³o wskazanie seniorom pozytywnych aspektów regularnej aktywnoci ruchowej, a tak¿e dowiadczenie na sobie korzystnych efektów podejmowanych æwiczeñ.
W trakcie trwania projektu zosta³y przeprowadzone badania maj¹ce na celu rozpoznanie stylu
¿ycia seniorów ze szczególnym uwzglêdnieniem aktywnoci fizycznej na tle ich przekonañ zdrowotnych. Przyjêto tak¿e hipotezê, ¿e poziom reprezentowanych przekonañ zdrowotnych warunkuje styl
¿ycia seniorów w obszarze aktywnoci fizycznej. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ do wype³nienia kwestionariusze ankiet BM/HF i Zdrowy styl ¿ycia. Wyniki uzyskane w badaniu nad zachowaniami
zdrowotnymi wykaza³y, ¿e najbardziej zaniedbanymi obszarami czynnoci zdrowotnych seniorów s¹
systematyczne æwiczenia fizyczne oraz umiejêtnoæ kontrowania poziomu stresu. Model zdrowia, jaki
charakteryzuje seniorów, nie jest jednoznaczny, choæ seniorzy sk³aniaj¹ siê bardziej ku modelowi holistyczno-funkcjonalnemu.
Na podstawie analizy informacji dotycz¹cych elementów stylu ¿ycia seniorów w kontekcie wyników opisuj¹cych model zdrowia, mo¿emy s¹dziæ, ¿e pomimo tego, i¿ respondenci osi¹gnêli rednie
rezultaty wy¿sze w zakresie modelu holistyczno-funkcjonalnego, to jednak ich poziom aktywnoci
fizycznej by³ niski. Byæ mo¿e seniorzy nie dostrzegaj¹ zwi¹zku pomiêdzy zdrowiem a potrzeb¹ pomna¿ania swojej sprawnoci fizycznej.
W wietle uzyskanych wyników badañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e istnieje pilna koniecznoæ wprowadzania zajêæ z Edukacji Fizycznej i Zdrowotnej do programów skierowanych do osób po 60. roku ¿ycia.

S³owa kluczowe: ludzie pónej doros³oci, przekonania zdrowotne, zdrowy styl ¿ycia, aktywnoæ fizyczna.

Harmonijny styl ¿ycia zapewniaj¹cy ludziom dobry stan zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego jest okrelany w pimiennictwie wiatowym terminem
wellness, a jego has³o przewodnie to feel good  czuj siê dobrze. Cz³owiek prowadz¹cy zdrowy styl ¿ycia powinien w swoim postêpowaniu kierowaæ siê okrelonym
systemem zasad, do których m.in. nale¿¹: regularne podejmowanie aktywnoci fizycznej, racjonalne od¿ywianie oraz higieniczny tryb ¿ycia. S¹ to elementy istotne
na wszystkich etapach ¿ycia cz³owieka, bez wzglêdu na jego stan zdrowia czy status
spo³eczny1).
Szczególnego znaczenia zasady te nabieraj¹ w przypadku osób starszych, gdy¿
wraz z biegiem lat maj¹ one coraz wiêkszy wp³yw na jakoæ ¿ycia cz³owieka, a wiêc
sprawnoæ, samodzielnoæ, niezale¿noæ2). Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e obraz ogól1)

E. Kozdroñ,

2)

Tam¿e.

Program rekreacji ruchowej osób starszych, Warszawa 2004, s. 57.
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nej motoryki w wieku senioralnym, warunkowany jest stylem ¿ycia i stanem zdrowia z poprzednich etapów ludzkiej egzystencji. W ¿adnym z wczeniejszych okresów nie wystêpuj¹ w motorycznoci cz³owieka tak znacz¹ce konsekwencje funkcjonowania w latach wczeniejszych3).
Styl ¿ycia cz³owieka mo¿emy okreliæ jako zespó³ zachowañ charakteryzuj¹cy
ogólny sposób funkcjonowania jednostki lub grupy, uzale¿niony od norm spo³ecznych i kulturowych, w których cz³owiek lub grupa egzystuj¹, od osobistych wartoci, postaw i wiedzy jednostki oraz od ogólnej ekonomicznej, politycznej i organizacyjnej struktury spo³eczeñstwa4). Do stylu ¿ycia zalicza siê zatem zachowania powtarzaj¹ce siê, z³o¿one i rozci¹gniête w czasie, które pozostaj¹ pod wp³ywem i modyfikowane s¹ przez rodowisko psychospo³eczne  rodzinê, spo³ecznoæ, kulturê.
Wród wielu zachowañ cz³owieka mo¿emy wyró¿niæ równie¿ dzia³ania podejmowane ze wzglêdów zdrowotnych lub takie, które maj¹ na nie udokumentowany
wp³yw. Zachowania te mo¿emy podzieliæ na sprzyjaj¹ce zdrowiu oraz szkodliwe.
Do pozytywnych dzia³añ mo¿emy zaliczyæ wspomniane wczeniej racjonalne ¿ywienie, unikanie u¿ywek, radzenie sobie ze stresem czy aktywnoæ fizyczn¹, do negatywnych  palenie tytoniu, nadu¿ywanie alkoholu, zachowania agresywne, nieprawid³ow¹ dietê5).
Aktywnoæ ruchowa sprzyja nie tylko rzebieniu cia³a cz³owieka oraz osi¹ganiu rekordowych wyników, ale jest tak¿e elementem nierozerwalnie zwi¹zanym ze
zdrowiem i w znacz¹cym stopniu warunkuje jego poziom. Podejmowane systematycznie æwiczenia fizyczne s¹ jednym z wa¿niejszych czynników sprzyjaj¹cych opónianiu procesów inwolucyjnych. Istnieje pogl¹d, i¿ dzia³anie to jest skuteczniejsze
od rodków farmakologicznych. Aktywne spêdzanie czasu wolnego stymuluje wydolnoæ fizyczn¹, poprawia pracê serca, zwiêksza elastycznoæ cian naczynia, polepsza sprawnoci zmys³ów. Co prawda nie ma w dniu dzisiejszym naukowych
dowodów, ¿e æwiczenia fizyczne przed³u¿aj¹ ¿ycie, natomiast wiemy na pewno, ¿e
poprawiaj¹ jego jakoæ6).
To, jaki styl ¿ycia bêdzie propagowa³ cz³owiek, zale¿y równie¿ od tego, jak
pojmuje zdrowie i chorobê. Postrzeganie zdrowia jako wartoci mo¿na wyjaniæ
w wietle biomedycznej i holistyczno-funkcjonalnej teorii zdrowia.
W modelu biomedycznym (BM) zdrowie i choroba s¹ stanami roz³¹cznymi, cz³owiek albo jest zdrowy, albo chory; nie ma stanów porednich. Pozostaj¹ one poza
kontrol¹ jednostki. Zdrowie w tym sposobie pojmowania jest sprowadzone jedynie
do zasad biologicznego funkcjonowania jednostki na bazie wrodzonych mo¿liwoci. Zdrowia jako stanu normalnego nie dostrzega siê. Praktyka medyczna okrela
Antropomotoryka, Poznañ 2000, s. 7577.
Zdrowie m³odzie¿y szkolnej w Polsce i innych krajach, Warszawa 1996, s. 910.
A. £uszczyñska, Zmiana zachowañ zdrowotnych  dlaczego dobre chêci nie wystarcz¹? , Gdañsk 2004,

3)

W. Osiñski,

4)

B. Woynarowska,

5)

s. 1421.
6)

W. Osiñski, dz. cyt., s. 7577.
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jedynie jego brak. W³¹cza siê wtedy procedurê naprawcz¹; a wiêc lekarz nie zajmuje
siê cz³owiekiem w stanie zdrowia:

Gdybym chcia³  jako zdrowy  poprosiæ lekarza o wskazanie, by zdrowie pomno¿yæ

(by byæ zdrowszym), zosta³bym podejrzany o chorobê psychiczn¹ i odes³any na oddzia³

.
Choroba natomiast jest sytuacj¹, w której organizm nie jest w stanie opieraæ siê
negatywnym czynnikom nap³ywaj¹cym ze rodowiska zewnêtrznego. Wówczas
niezbêdna, jak wydaje siê w ten sposób myl¹cej osobie, jest opieka lekarska8).
Model biomedyczny uwzglêdnia wyobra¿enia i emocje jako aspekty psychiki,
które nie mog¹ warunkowaæ zdrowia cia³a. Uwaga koncentrowana jest na biochemicznych przyczynach chorób.Wymiar spo³eczny, psychologiczny i behawioralny
nie mieszcz¹ siê w tym schemacie. W paradygmacie tym cia³o ludzkie uwa¿a siê

zamkniêty7)

za biomaszynê i w przypadku dysfunkcji, czyli choroby pojawia siê lekarz jako
in¿ynier uszkodzonego mechanizmu a cz³owiek dowiadczony dysfunkcj¹ nie

.

Model holistyczno-funkcjonalny HF . Zdrowie to zmieniaj¹cy siê zasób, a cho-

ma nic do powiedzenia w swojej sprawie
(

)

roba to deficyt zasobu odpornociowego, którego potencja³ zale¿y w du¿ej mierze
od wiadomej aktywnoci podmiotu, który mo¿e siê zdrowia uczyæ, mo¿e je promowaæ, chroniæ i uczestniczyæ w procesie leczenia , gdy na skutek dzia³ania patogenów i obni¿enia siê odpornoci dochodzi do choroby (czyli za³amania dynamicznej równowagi). W modelu tym mówimy, ¿e cz³owiek tworzy zdrowie i cz³owiek
choruje, a nie ¿e choroba dopada cz³owieka. Wed³ug teorii holistyczno-funkcjonalnej cz³owiek jest zarówno podmiotem (decyduje o zmianach wobec siebie), jak
i osob¹ spo³eczn¹ powi¹zan¹ relacyjnie ze spo³eczeñstwem oraz osobnikiem zintegrowanym adaptacyjnie z przyrod¹. Co oznacza, ¿e o jego zdrowiu:
 przes¹dza on sam,
 na jego zdrowie maj¹ wp³yw inni,
 jego stan zdrowia determinuje si³a natury9).
Przekonania zdrowotne bêd¹ mia³y zatem du¿e znaczenie dla podejmowania
wszelkich dzia³añ s³u¿¹cych zdrowiu.
Na wiecie wdra¿a siê ró¿nego rodzaju programy æwiczeñ dla osób w wieku
pónej doros³oci propaguj¹ce zdrowy styl ¿ycia. Nie mo¿na jednak w sposób bezporedni wdro¿yæ ich do polskiej rzeczywistoci. Inne s¹ bowiem oczekiwania, warunki i mo¿liwoci osób starszych w naszym kraju. Powinnimy d¹¿yæ zatem do
stworzenia w³asnych standardów, wypracowania skutecznych metod aktywowa7)

A. Paw³ucki  opracowanie w³asne dostêpne u autora.

8)

H. Sêk, I. ciga³a, T. Pasikowski, M. Beisert, A. Bleja,

Subiektywne koncepcje zdrowia. Wybrane uwarunkowania, Przegl¹d Psychologiczny 1992, 35( 3), s. 351363; H. Sêk, T. Pasikowski, I. ciga³a,
Sense of Coherence and Subjective Health Concepts, Polish Psychological Bulletin 1994, vol. 25(1),
s. 1523.

9)

A. Paw³ucki, dz. cyt.
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nia rodzimego spo³eczeñstwa. W Polsce brak jest jednolitego programu, który promowa³by aktywizacjê ruchow¹ osób starszych. Wszelka dzia³alnoæ fizyczna w tym
wieku kojarzona jest najczêciej z rehabilitacj¹ b¹d z leczeniem sanatoryjnym. Jeli
nawet niektóre z instytucji proponuj¹ zajêcia z zakresu aktywnoci fizycznej, to dotycz¹ one zazwyczaj prewencji wtórnej chorób i podejmowane s¹ z inicjatywy i pod
nadzorem pracowników s³u¿by zdrowia. W Polsce w promocji zdrowego stylu ¿ycia
osób starszych brakuje przede wszystkim:
 w³aciwie prowadzonej polityki spo³eczno-zdrowotnej na wszystkich szczeblach zarz¹dzania,
 efektywnej edukacji zdrowotnej we wszystkich okresach ontogenezy,
 powszechnego dostêpu do zajêæ z zakresu kultury fizycznej zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn po 60. roku ¿ycia, stosownie do ich mo¿liwoci zdrowotnych, sprawnociowych czy finansowych10)
 oraz brak wykwalifikowanej kadry instruktorskiej dla tej grupy wiekowej.
Projekt @ktywny Senior jest prób¹ wype³nienia luki, jaka pojawi³a siê w obszarze ogólnie pojêtej aktywizacji osób po 60. roku ¿ycia. Wprowadzenie do programu
zajêæ Edukacji Fizycznej i Zdrowotnej nie tylko wzbogaci³o ofertê, ale przede wszystkim wp³ynê³o na podniesienie wiedzy i umiejêtnoci seniorów w zakresie ca³o¿yciowej troski o zdrowie.
Program kursu obejmowa³ cykl wyk³adów oraz zajêæ praktycznych, których
celem by³o wskazywanie seniorom pozytywnych aspektów regularnej aktywnoci
ruchowej, a tak¿e dowiadczenie na sobie korzystnych efektów podejmowanych
æwiczeñ. Osi¹gniêcie powy¿szego celu by³o mo¿liwe dziêki realizacji nastêpuj¹cych
zadañ:
v Uwiadomienie i przekazanie wiadomoci na temat aktywnoci ruchowej ludzi
w wieku pónej doros³oci oraz jej znaczenia dla podnoszenia jakoci ¿ycia.
v Opanowanie przez seniorów wybranych metod i form aktywnoci ruchowej
stosowanych w celu podtrzymania i pomna¿ania zdrowia.
Tematyka wyk³adów obejmowa³a zagadnienia dotycz¹ce kultury fizycznej,
zwi¹zku aktywnoci fizycznej ze zdrowiem, prewencji przedwczesnego starzenia
siê, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i uzale¿nieñ, metod i form aktywnoci fizycznej. Zajêcia teoretyczne by³y znakomitym sposobem na przedstawienie zasad
bezpieczeñstwa, jakie obowi¹zuj¹ podczas podejmowania aktywnoci fizycznej,
a tak¿e powodowa³y jeszcze mocniejsze zmotywowanie seniorów do realizacji æwiczeñ fizycznych podczas programu oraz po jego zakoñczeniu.
Zajêcia praktyczne stanowi³y drug¹ czêæ cyklu, w której to @ktywni seniorzy
mogli wykorzystaæ poznane wiadomoci w kilku formach æwiczeñ fizycznych zaproponowanych przez prowadz¹cych, a realizowanych w oparciu o za³o¿enia treningu zdrowotnego. Powy¿sze zadania mo¿na podzieliæ na trzy grupy ze wzglêdu
na cel ich podejmowania.
10)

E. Kozdroñ, dz. cyt., s. 57.
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Formy aktywnoci fizycznej znajduj¹ce siê w pierwszej grupie obejmowa³y
æwiczenia kszta³tuj¹ce wydolnoæ fizyczn¹ oraz elementy æwiczeñ si³owych. Zapoznano seniorów z technik¹ marszu nordic walking oraz wykorzystaniem kijów do
poprawy tonusu miêniowego. Cele tej grupy realizowano równie¿ w formie gimnastyki ogólnorozwojowej.
Drug¹ grupê stanowi³y æwiczenia relaksacyjne i elementy wschodnich systemów æwiczeñ. Celem tej grupy by³o wyposa¿enie seniorów w umiejêtnoci radzenia sobie ze stresem, a tak¿e wskazanie na nowy sposób wypoczynku bêd¹cy
alternatyw¹ dla tradycyjnych sposobów biernego wypoczynku. Seniorzy uczestniczyli w sesji treningu autogennego Schulza, spróbowali swoich si³ w prostym uk³adzie tai  chi i jogi, a tak¿e doznali pozytywnego wp³ywu automasa¿u na organizm.
Trzeci¹ grup¹ by³y gry rekreacyjne, których celem by³o wskazanie na hedonistyczny charakter aktywnoci fizycznej.
W trakcie trwania projektu zosta³y przeprowadzone badania maj¹ce na celu
rozpoznanie stylu ¿ycia seniorów ze szczególnym uwzglêdnieniem aktywnoci fizycznej na tle ich przekonañ zdrowotnych. Przyjêto tak¿e hipotezê, ¿e poziom reprezentowanych przekonañ zdrowotnych warunkuje styl ¿ycia seniorów w ob-

.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ do wype³nienia kwestionariusze ankiet
BM/HF i Zdrowy styl ¿ycia.
Kwestionariusz BM/HF konstrukcji Heleny Sêk i wspó³pracowników sk³ada
siê z dwudziestu twierdzeñ, w sk³ad których wchodz¹ twierdzenia dotycz¹ce modelu biomedycznego oraz holistyczno-funkcjonalnego zdrowia. Czêæ BM zawiera
zwiera zestaw pytañ ujmuj¹cych zdrowie w kategoriach medycznych, determinowanych genetycznie, w którym cz³owiek jest zobowi¹zany do przestrzegania norm
wyznaczonych przez lekarzy.
W czêci HF pytania opracowane s¹ zgodnie z za³o¿eniami, ¿e zdrowie to proces dynamicznego równowa¿enia wymogów otoczenia.
Kwestionariusz Zdrowy styl ¿ycia sk³ada siê z szeciu czêci:
Kategoria I: palenie papierosów,
Kategoria II: spo¿ywanie alkoholu i przyjmowanie rodków farmakologicznych,
Kategoria III: nawyki ¿ywieniowe,
Kategoria IV: æwiczenia oraz sprawnoæ fizyczna,
Kategoria V: kontrola stresu,
Kategoria VI: bezpieczeñstwo.
W ka¿dej z czêci znajdowa³y siê pytania, na które ankietowany odpowiada³
w trzystopniowej skali: prawie zawsze, czasami, prawie nigdy. Do poszczególnych
odpowiedzi by³a przypisana odpowiednia iloæ punktów, tak aby maksymalna suma
w ka¿dej z kategorii wynosi³a 10. Wyniki w zale¿noci od uzyskanej sumy podzielono na cztery grupy:
109 pkt.  bardzo dobrze
86 pkt.  dobrze
szarze aktywnoci fizycznej
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53 pkt.  przeciêtnie
20 pkt.  le
Analiza wyników uzyskanych w badaniu nad zachowaniami zdrowotnymi
wykaza³a, ¿e najbardziej zaniedbanymi obszarami czynnoci zdrowotnych seniorów s¹ systematyczne æwiczenia fizyczne (Kat. IV) oraz umiejêtnoæ kontrolowania
poziomu stresu (Kat. V).
U blisko 3/4 badanych mo¿emy zaobserwowaæ negatywn¹ postawê wobec regularnie podejmowanych æwiczeñ fizycznych. Seniorzy potwierdzili zatem prawid³owoæ, ¿e w okresie starzenia siê organizmu mamy do czynienia ze zjawiskiem
abnegacji ruchu. Ponadto nale¿y przypuszczaæ, i¿ uczestnicy badañ nie maj¹ dostatecznej wiedzy na temat negatywnych skutków zaniechania regularnej aktywnoci
fizycznej. Jedynie niespe³na 15% respondentów deklaruje regularne dbanie o swoje
zdrowie poprzez æwiczenia fizyczne (rys. 1).

Rys. 1. Wartoci procentowe opisuj¹ce zachowania zdrowotne seniorów w poszczególnych
kategoriach dzia³añ
ród³o: opracowanie w³asne.

Seniorzy bior¹cy udzia³ w badaniu nie dostrzegaj¹ tak¿e koniecznoci kszta³towania si³y miêniowej. Ponad po³owa badanych prawie nigdy nie podejmuje æwiczeñ si³owych, które stanowi¹ niezbêdny element treningu zdrowotnego. Wydolnoæ organizmu oraz si³a miêniowa determinuj¹ wysoki poziom ogólnej sprawnoci fizycznej. Ta natomiast warunkuje jakoæ i skutecznoæ podejmowanych w ¿yciu
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Rys. 2. Wartoci procentowe zachowañ zdrowotnych w kategorii: æwiczenia i aktywnoæ fizyczna
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie pytañ obejmuj¹cych nastêpuj¹ce problemy: Pyt. 1  utrzymanie po¿¹danej wagi, Pyt. 2  regularne æwiczenia wytrzyma³ociowe, Pyt. 3  regularne æwiczenia zwiêkszaj¹ce si³ê miêniow¹, Pyt. 4  rekreacyjne formy aktywnoci fizycznej z rodzin¹.

codziennym czynnoci utylitarnych. 50% badanych przyznaje, ¿e czasami bierze
udzia³ w zajêciach ruchowych, co najmniej 3 razy w tygodniu (Pyt. 2). Taka sama
liczba osób twierdzi, ¿e zdarza im siê utrzymywaæ po¿¹dan¹ wagê (Pyt. 1). Najwiêcej pozytywnych odpowiedzi dotyczy rodzinnego spêdzania czasu wolnego podczas uprawy ogródka czy gier zespo³owych (Pyt. 4) (rys. 2).
Kolejnym czynnikiem przyczyniaj¹cym siê do przyspieszenia procesów starzenia siê organizmu jest stres. W literaturze opisywane s¹ dwa rodzaje stresu  negatywny (dystres) i pozytywny (eustres). Wspó³czesny senior powinien nauczyæ siê
eliminowaæ skutki dystresu wywo³ane m.in. przejciem na emeryturê, przyspieszonym tempem rozwoju cywilizacji (zjawisko wykluczenia spo³ecznego).
Przeprowadzone badania ujawni³y, ¿e w kategorii kontroli stresu respondenci
deklaruj¹, ¿e nie zawsze umiej¹ zapanowaæ nad negatywnymi emocjami, zw³aszcza
w sytuacjach trudnych  14,3% (Pyt. 3). Wiêkszoæ seniorów nie jest do koñca pewna
swoich dzia³añ w obliczu pojawiaj¹cego siê stresu. Oko³o po³owa badanych potwierdza, ¿e istniej¹ sytuacje, które generuj¹ u nich negatywne uczucia i tylko czasami udaje im siê je kontrolowaæ. Ponad 2/3 ankietowanych deklaruje, ¿e w razie potrzeby mo¿e zwróciæ siê o pomoc do bliskich (Pyt. 4) (rys. 3).
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Rys. 3. Wartoci procentowe zachowañ zdrowotnych w kategorii: kontrola stresu
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: Pyt. 1  robiê rzeczy,
które przynosz¹ mi radoæ, Pyt. 2  umiem siê relaksowaæ, wyra¿aæ swoje uczucia, Pyt. 3 
umiem przewidywaæ sytuacje stresuj¹ce, Pyt. 4  mam bliskich, do których mogê siê zwróciæ
o pomoc, Pyt. 5  uczestniczê w grupowych formach dzia³alnoci.

W hipotezie za³o¿ono, ¿e przekonania zdrowotne maj¹ istotny wp³yw na styl
¿ycia seniorów w sferze systematycznej aktywnoci fizycznej.
Uzyskane wyniki badañ sk³aniaj¹ do stwierdzenia, ¿e nie mo¿emy jednoznacznie stwierdziæ, ku jakiemu modelowi zdrowia sk³aniaj¹ siê seniorzy uczestnicz¹cy
w badaniu. rednia deklarowanych odpowiedzi jest nieco wy¿sza w przypadku
modelu holistyczno-funkcjonalnego (tab. 1). Mo¿e to oznaczaæ, i¿ seniorzy wiadomie uczestnicz¹ w kreacji swojego zdrowia. Rozumiej¹ tak¿e, ¿e ich potencja³ zdrowotny warunkuje styl ¿ycia, jaki preferuj¹.
Tabela 1. Wartoci statystyki opisowej charakteryzuj¹ce przekonania zdrowotne seniorów

ród³o: opracowanie w³asne.
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Maj¹c na uwadze uzyskane wyniki badañ w kontekcie rezultatów dotycz¹cych stylu ¿ycia, mo¿emy s¹dziæ, ¿e pomimo tego, i¿ respondenci osi¹gnêli rednie
wyników wy¿sze w zakresie modelu holistyczno-funkcjonalnego przekonañ zdrowotnych, to jednak ich poziom aktywnoci fizycznej by³ za niski. Byæ mo¿e seniorzy
nie dostrzegaj¹ zwi¹zku pomiêdzy zdrowiem a potrzeb¹ pomna¿ania swojej sprawnoci fizycznej.
Autorzy artyku³u uwa¿aj¹ jednak, ¿e powy¿sze rozwa¿ania wymagaj¹ dalszego postêpowania eksploracyjnego.
W wietle uzyskanych wyników badañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e istnieje pilna
potrzeba wprowadzania zajêæ z Edukacji Fizycznej i Zdrowotnej do programów
skierowanych do osób po 60. roku ¿ycia. Treci programowe powinny zawieraæ
zagadnienia dotycz¹ce znaczenia szeroko pojêtej aktywnoci fizycznej i rekreacyjnej
w przeciwdzia³aniu procesom inwolucyjnym. Ponadto wiedza teoretyczna musi byæ
poparta cyklem zajêæ praktycznych w zakresie treningu zdrowotnego oraz æwiczeñ
kompensuj¹cych bezruch w ¿yciu codziennym seniora. Nie bez znaczenia jest zwrócenie szczególnej uwagi na podniesienie umiejêtnoci radzenia sobie ze stresem (techniki i metody relaksacji), a tak¿e sposobów eliminowania zmêczenia (wypoczynek
bierny i aktywny).
Wzrastaj¹ca liczba osób starszych powoduje piln¹ potrzebê skupienia uwagi na
zapewnieniu tej grupie spo³ecznej mo¿liwoci dalszego kszta³cenia i wzbogacania
swojej osobowoci przez odkrywanie otaczaj¹cego wiata. Potwierdza to bardzo
pozytywny odbiór programu @ktywny Senior, wyra¿ony przez uczestników
w ankiecie ewaluacyjnej do projektu. Seniorzy bardzo wysoko ocenili sposób prowadzenia zajêæ, przygotowanie prowadz¹cych i co najwa¿niejsze przydatnoæ treci
i umiejêtnoci zdobywanych podczas kursu.
Bibliografia:
Kozdroñ E., Program rekreacji ruchowej osób starszych, Warszawa 2004.
£uszczyñska A., Zmiana zachowañ zdrowotnych  dlaczego dobre chêci nie wystarcz¹? Gdañsk 2004.
Osiñski W., Antropomotoryka, Poznañ 2000.
Paw³ucki A., Opracowanie w³asne dostêpne u autora.
Woynarowska B. (red.),
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Subiektywne koncepcje zdrowia. Wybrane uwarunko-
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Za³¹cznik: Propozycja zajêæ z Edukacji Zdrowotnej dla osób pónej doros³oci
I.

Czêæ teoretyczna

Kultura fizyczna drog¹ do d³ugowiecznoci i zdrowia wspó³czesnego cz³owieka

Konspekt 1
Temat:

Wyk³ad

v
v
v
v

Celem wyk³adu jest zapoznanie uczestników z wybranymi teoriami dotycz¹cymi postrzegania ludzkiego cia³a we wspó³czesnej kulturze fizycznej.
Poznajemy wiat kultury ludzkiego cia³a oraz ró¿ne formy uczestnictwa w kulturze fizycznej.
Jak definiujemy pojêcie kultury fizycznej we wspó³czesnym wiecie?
Co to znaczy, ¿e cia³o stanowi dla cz³owieka wartoæ egzystencjaln¹, a co oznacza nadawanie cia³u wymiaru symbolicznego?

Znaczenie aktywnoci fizycznej w ¿yciu cz³owieka od chwili narodzin do
pónej staroci

Konspekt 2
Temat:

Wyk³ad

v
v

Dlaczego nale¿y systematycznie podejmowaæ aktywnoæ fizyczn¹, kiedy jest siê
dzieckiem, nastolatkiem, cz³owiekiem produkcyjnym i w okresie jesieni ¿ycia?
Wyjaniamy sobie pojêcia: motorycznoæ cz³owieka, zdolnoci kondycyjne i koordynacyjne.

Senior we wspó³czesnej popkulturze

Konspekt 3
Temat:

Wyk³ad

v
v
v

Co kszta³tuje to¿samoæ wspó³czesnej m³odzie¿y?
Co kryje siê pod pojêciem kultura konsumpcji, kultura instant, kultura cia³a
i seksualnoci?
Czy w kulturze wspó³czesnej dziadkowie mog¹ mieæ wp³yw na wychowanie
wnuka-dziecka i wnuka-nastolatka?
II. Czêæ praktyczna

Doskonalimy technikê nordic walking  poziom zdrowotny

Konspekt 4
Temat:

Kompetencje kulturowe zdrowotne:
K. aksjologiczna: wyposa¿enie w wiedzê na temat znaczenia podejmowania
treningu zdrowotnego w utrzymaniu sprawnoci fizycznej.
K. technologiczna: nabywanie umiejêtnoci pomiaru têtna treningowego.
Liczba æwicz¹cych: 20
Miejsce: park miejski
Przybory: kije nordic walking dla ka¿dego uczestnika
Czas trwania: 90 min.
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Styl ¿ycia a przekonania zdrowotne seniorów
Marta Koszczyc, £ukasz Koper
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Poznajemy æwiczenia z wykorzystaniem gazet podnosz¹ce nasz¹ sprawnoæ ogóln¹.
Konspekt 5
Temat:

Kompetencje kulturowe zdrowotne:
K. komunikacyjna: wyjanienie s³uchaczom zasad doboru odpowiedniego zestawu æwiczeñ fizycznych dla ich wieku.
K. technologiczna: umiejêtnoæ wykorzystania przyboru nietypowego w kszta³towaniu sprawnoci ogólnej.
Liczba æwicz¹cych: 20
Miejsce: sala gimnastyczna
Przybory: gazety, maty
Czas trwania: 45 min.

Styl ¿ycia a przekonania zdrowotne seniorów
Marta Koszczyc, £ukasz Koper
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Styl ¿ycia a przekonania zdrowotne seniorów
Marta Koszczyc, £ukasz Koper
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Ma³gorzata Synowiec-Pi³at

jest

adiunktem w Zak³adzie Humanistycznych Nauk Lekarskich Akademii Medycznej we Wroc³awiu. Ukoñczy³a socjologiê
na Uniwersytecie Wroc³awskim, a doktorat obroni³a na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Specjalizuje siê
w socjologii medycyny oraz promocji
zdrowia. By³a kierownikiem piêciu grantów badawczych. Prowadzi badania naukowe dotycz¹ce zachowañ i postaw zdrowotnych, dzia³añ miêdzysektorowych
w promocji zdrowia, dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych, rozwoju ruchu pacjent dla pacjenta oraz znaczenia wsparcia spo³ecznego w terapii i rehabilitacji chorych. Jest autork¹ 25 publikacji naukowych,
w tym ksi¹¿ki pt. Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w dzia³aniach organizacji pozarz¹dowych.

Aktywnoæ starszych ludzi w kontekcie
promocji zdrowia
Streszczenie: Wspó³czenie coraz wiêksz¹ uwagê przywi¹zuje siê nie tylko do leczenia chorób, ale do
promowania zdrowego stylu ¿ycia. Wprowadzenie w ¿ycie idei promocji zdrowia ma szczególne znaczenie w przypadku osób starszych, ze wzglêdu na z³y stan zdrowia tej grupy ludzi w naszym kraju.
Nadrzêdnym celem promocji zdrowia w przypadku osób starszych jest jednak nie tyle przed³u¿anie co
poprawa jakoci ich ¿ycia. Jakoæ ¿ycia natomiast w du¿ej mierze zale¿na jest od stopnia szeroko rozumianej aktywnoci (fizycznej, umys³owej, spo³ecznej), na któr¹ sk³ada siê ró¿nego rodzaju dzia³alnoæ
podejmowana przez jednostkê. Im wiêkszy zakres dzia³añ, tym zazwyczaj wy¿sza jakoæ ¿ycia. Oczywistym jest, i¿ w miarê up³ywu lat nasza aktywnoæ stopniowo siê zmniejsza. Wp³yw na ten stan
rzeczy ma bardzo wiele czynników o charakterze biologicznym, psychicznym i spo³ecznym.
Najwa¿niejsze cele promocji zdrowia w przypadku osób w wieku podesz³ym koncentruj¹ siê na
nastêpuj¹cych obszarach: podtrzymanie oraz zwiêkszenie ogólnej sprawnoci fizycznej i psychicznej,
podtrzymanie i poprawa samokontroli zdrowia, utrzymanie na dobrym poziomie lub poprawa standardu ¿ycia oraz warunków sanitarno-higienicznych; utrzymanie istniej¹cych wiêzi spo³ecznych i poprawa ich jakoci oraz stymulowanie tworzenia nowych wiêzi spo³ecznych. Dodatkowo, podejmuj¹c
dzia³ania na rzecz seniorów, nale¿y pamiêtaæ tak¿e o zapobieganiu deprywacji osób starszych oraz
o ich aktywizacji, upodmiotowieniu  tak¿e w sferze zdrowia.
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S³owa kluczowe: promocja zdrowia, osoby starsze, staroæ, starzenie siê spo³eczeñstwa, aktywizacja
osób starszych, socjologia medycyny.

Wspó³czenie coraz wiêksz¹ uwagê przywi¹zuje siê nie tylko do leczenia chorób, ale tak¿e do promowania zdrowego stylu ¿ycia. Promocja zdrowia rozumiana jest jako proces umo¿liwiaj¹cy ka¿demu cz³owiekowi zwiêkszenie oddzia³ywania na zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. W celu osi¹gniêcia ca³kowitego dobrostanu (dobrego samopoczucia) fizycznego, psychicznego i spo³ecznego zarówno jednostka, jak i grupa spo³eczna musz¹ umieæ okrelaæ i urzeczywistniaæ swoje aspiracje, zaspokajaæ potrzeby, radz¹c sobie z wyzwaniami swojego rodowiska w jego istniej¹cym stanie lub dokonuj¹c w nim odpowiednich
zmian1). Jedn¹ z nadrzêdnych idei promocji zdrowia jest aktywizacja jednostek
i spo³ecznoci na jego rzecz. Odrzuca siê obecnie strategiê prowadzenia dzia³añ
prozdrowotnych odgórnie, bez mo¿liwoci ingerencji w nie poszczególnych ludzi. Nast¹pi³o zdecydowane odejcie od traktowania promocji zdrowia jako dziedziny, za któr¹ odpowiada wy³¹cznie sektor zdrowia. Obecnie opiera siê ona
w swych dzia³aniach przede wszystkim na aktywnoci rodowisk lokalnych oraz
wspó³pracy miêdzysektorowej. Szczególne zadanie przypada tutaj III sektorowi
i organizacjom pozarz¹dowym2). W takim rozumieniu promocja zdrowia jest
przede wszystkim przedsiêwziêciem politycznym i spo³ecznym, wymagaj¹cym
rozleg³ej aktywnoci jednostek i grup3).
Sporód wszystkich zasad promocji zdrowia kwestia upodmiotowienia spo³ecznoci i jednostek zajmuje bardzo wa¿ne miejsce. Upodmiotowienie rozumiane
jako zdolnoæ jednostek do przejêcia kontroli nad swoim ¿yciem i zdrowiem4),
traktowane jest wspó³czenie jako najwa¿niejszy cel promocji zdrowia, jako jej swoisty imperatyw. Oprócz zdobywania kontroli na poziomie indywidualnym, wa¿ne
jest tak¿e motywowanie ludzi do aktywnego anga¿owania siê we wzmacnianie zdrowia w spo³ecznociach, w których ¿yj¹.
Ide¹ promocji zdrowia jest postulat brania pod uwagê bardzo szerokiego spektrum czynników maj¹cych wp³yw na zdrowie, które rozumiane jest pozytywnie
(jako zasób, którym dysponuje cz³owiek w swym codziennym ¿yciu lub jako proces
1)

Ottawa Carter for Health Promotion, Health Promotion International 1986, 1 (4); t³umaczenie polskie: J. Karski, Podstawowe dokumenty dotycz¹ce promocji zdrowia . Pe³ne i skrótowe wersje podstawowych dokumentów polskich oraz wiatowej Organizacji Zdrowia, [w:] J. Karski, Z. S³oñska, B.W. Wasilewski (red.), Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnieñ krzewienia zdrowia , Warszawa 1994,
s. 424.

2)

3)

Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w dzia³aniach organizacji pozarz¹dowych, Toruñ 2009, s. 6979.
Z. S³oñska, Promocja zdrowia  zarys problematyki, Promocja Zdrowia. Nauki Spo³eczne i MedycyM. Synowiec-Pi³at,

na, Rocznik I, Nr 12, 1994, s. 43.
4)

Tam¿e, s. 832.
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poszukiwania i utrzymywania równowagi w obliczu ró¿norodnych obci¹¿eñ i sytuacji trudnych, z którymi spotykamy siê w codziennym ¿yciu), z uwzglêdnieniem
jego zale¿noci od czynników o charakterze psychicznym, spo³ecznym, ekonomicznym i rodowiskowym. Wed³ug K. Tones wiêkszoæ osób zajmuj¹cych siê promocj¹
zdrowia zgadza siê z popularn¹ definicj¹ zyskania zdrowia (ang. healthgain), która w nastêpuj¹cy sposób okrela g³ówne cele us³ug zdrowotnych:
 zwiêkszenie liczby lat ¿ycia; redukcja zgonów, którym mo¿na zapobiec,
 zwiêkszenie zdrowia w ¿yciu; redukcja chorób i niepe³nosprawnoci,
 zwiêkszenie ¿ycia w latach; polepszenie jakoci ¿ycia5).
Wprowadzenie w ¿ycie idei promocji zdrowia ma szczególne znaczenie w przypadku osób starszych, których sytuacja zdrowotna pozostawia w naszym kraju du¿o
do ¿yczenia. Choæ redni okres ¿ycia w Polsce wyd³u¿y³ siê o oko³o 4 lata ( dla
kobiet wynosi obecnie 78 lat, a mê¿czyzn 73 lata), to jednak oczekiwana d³ugoæ
¿ycia Polaków jest ni¿sza ni¿ w wiêkszoci krajów UE (w przypadku kobiet o ok.
2 lata, a mê¿czyzn o ok. 3 lata). wiadczy to o gorszym stanie zdrowia polskich
seniorów. Jak pokazuj¹ badania ogólnopolskie, 23% Polaków w przedziale wiekowym 50 lat i wiêcej ocenia swoje zdrowie jako z³e lub bardzo z³e7).
Do takiego stanu rzeczy przyczynia siê wiele czynników, sporód których wyró¿niæ trzeba niewydolnoæ instytucji medycznych i ca³ego systemu ochrony zdrowia (niewystarczaj¹cy system finansowania procedur zwi¹zanych z leczeniem osób
starszych, brak wystarczaj¹cej liczby specjalistów z zakresu geriatrii oraz brak dziennych oddzia³ów geriatrycznych, z³y system szkolenia personelu medycznego wy¿szego i ni¿szego stopnia ró¿nych specjalnociz zakresu geriatrii). Ponadto seniorzy
czêsto skar¿¹ siê na d³ugi okres oczekiwania na miejsce w zak³adach opiekuñczoleczniczych i brak odpowiedniego podejcia personelu medycznego do ich specyficznych potrzeb. Dodatkowym problemem jest te¿ brak klubów osiedlowych
i domów dziennego pobytu8).
Z³y stan zdrowia polskich seniorów ma te¿ zwi¹zek  obok pasywnoci zawodowej, spo³ecznej i edukacyjnej  z prowadzeniem przez nich raczej biernego stylu
¿ycia. Zdecydowana wiêkszoæ emerytów deklaruje, ¿e ogl¹da telewizjê (92%), s³ucha radia, muzyki (79%) oraz czyta ksi¹¿ki, czasopisma i gazety (75%). Ponadto
prawie po³owa uprawia dzia³kê lub ogród (49%), pomaga rodzinie w prowadzeniu
domu (47%) i opiekuje siê wnukami (40%). Co trzeci senior uprawia sport (gimnastykuje siê lub chodzi na basen, spaceruje), co pi¹ty  korzysta z Internetu, co siódmy  podró¿uje po kraju, co ósmy  pracuje na rzecz spo³ecznoci lokalnej. Co dwu5)

Health Promotion, Health Education, and the Public Health, [w:] R. Detels, J. McEwen,
Oxford Textbook of Public Health, Oxford 2004, s. 832.
The World Bank, From Red to Gray 2007, [cyt. za:] Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespó³
K. Tones,

R. Beaglehole, H. Tanaka (red.),
6)

Doradców Strategicznych Premiera, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, s. 131.
7)
8)

ESS 2006, Obliczenia DAE MIPS, [cyt. za:]

Raport o kapitale intelektualnym

Raport o kapitale intelektualnym

, dz. cyt., s. 131.

, dz. cyt., s. 131.

194

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej

nasty emeryt (8%) wymieni³ inne formy spêdzania czasu, najczêciej spotkania ze
znajomymi i zajêcia rekreacyjne, takie jak robótki rêczne (kobiety) czy wêdkarstwo
(mê¿czyni)9).
Natomiast badania World Values Survey pokaza³y, ¿e a¿ oko³o 90% Polaków
w wieku 50+ odznacza siê biernoci¹ w takich dziedzinach, jak: sport, kultura czy
dzia³ania na rzecz spo³ecznoci lokalnej10) (dla przyk³adu: USA  29% nieaktywnych, Dania  30%, Austria  50%, Czechy  55%, Hiszpania i Portugalia  po 63%,
Rumunia, Ukraina  po ok. 90%).
Nadrzêdnym celem promocji zdrowia w przypadku osób starszych jest jednak
nie tyle przed³u¿anie d³ugoci, co poprawa jakoci ich ¿ycia. Jakoæ ¿ycia natomiast
w du¿ej mierze zale¿na jest od stopnia szeroko rozumianej aktywnoci (fizycznej,
umys³owej, spo³ecznej), na któr¹ sk³ada siê ró¿nego rodzaju dzia³alnoæ podejmowana przez jednostkê. Im wiêkszy zakres dzia³añ, tym zazwyczaj wy¿sza jakoæ
¿ycia. Oczywistym jest, i¿ w miarê up³ywu lat nasza aktywnoæ stopniowo siê zmniejsza. Wp³yw na ten stan rzeczy ma bardzo wiele czynników. Po pierwsze jest to
spowodowane uwarunkowaniami biologicznymi. Pogorszeniu ulega stan zdrowia,
zwiêksza siê prawdopodobieñstwo wyst¹pienia chorób, zw³aszcza o charakterze
przewlek³ym (np. choroby uk³adu kr¹¿enia, nowotwory, cukrzyca; choroby wieku
starczego: demencja, zaburzenia urojeniowe, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroby zwyrodnieniowe i uk³adu ruchu, choroby wzroku i s³uchu etc.), co
w konsekwencji powoduje obni¿enie sprawnoci osób starszych. To z kolei przyczynia siê do ograniczania kontaktów z innymi ludmi, a nawet do izolacji spo³ecznej osób starszych. Izolacjê tê mo¿e pog³êbiaæ równie¿ fakt stopniowego wymierania zarówno cz³onków rodziny, jak i przyjació³ i znajomych, co nieuchronnie zawê¿a kr¹g bliskich osób, na których wsparcie mo¿emy liczyæ. Psychologowie zwracaj¹
ponadto uwagê, i¿ procesowi temu towarzyszy utrata zaufania do innych oraz niechêæ do nawi¹zywania nowych kontaktów spo³ecznych, co dodatkowo ogranicza
aktywnoæ osób starszych.
Oprócz tego na swoisty dla wieku starczego spadek aktywnoci wp³yw maj¹
równie¿ czynniki o charakterze spo³ecznym. Porusza siê tu przede wszystkim kwestiê wypadania osób starszych z dotychczas pe³nionych ról spo³ecznych. Po pierwsze mamy do czynienia ze zmian¹ roli b¹d wypadaniem z ról pe³nionych w grupie
towarzyskiej. Kolejna sprawa to utrata roli zawodowej zwi¹zana z przejciem na
emeryturê lub rentê.
Pod wzglêdem aktywnoci zawodowej osób starszych Polska zajmuje ostatnie
miejsce wród krajów Unii Europejskiej, a przeciêtne zatrudnienie ludnoci w wieku 5564 lat jest u nas prawie 1,5 raza mniejsze ni¿ rednia unijna. Biernoci zawodowej starszych Polaków czêsto towarzyszy wycofanie siê z ¿ycia spo³ecznego11).
9)

A. Kolbowska,

Sytuacja ludzi starszych w spo³eczeñstwie  plany a rzeczywistoæ, Komunikat CBOS,

BS/160/2009, s. 13.
10)
11)

World Values Survey 1999, [cyt. za:]

Raport o kapitale intelektualnym

Raport o kapitale intelektualnym

, dz. cyt., s. 128.

, dz. cyt.; [cyt. za:] A. Kolbowska, dz. cyt., s. 1.
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Biernoæ tê dodatkowo pog³êbia fakt, i¿ niewielka czêæ osób w wieku 5564 lat
w naszym kraju, bo 16,2%12), korzysta z jakichkolwiek form zdobywania wiedzy.
W zwi¹zku z tym osoby 50+, bêd¹ce niejednokrotnie w pe³ni sprawne fizycznie
i psychicznie, przestaj¹ byæ aktywne zawodowo i spo³ecznie tylko dlatego, ¿e nie
aktualizuj¹ swojej wiedzy i umiejêtnoci13).
Natomiast, jak pokazuj¹ badania ogólnopolskie14), emeryci pracuj¹cy zarobkowo s¹ zdecydowanie aktywniejsi ni¿ niepracuj¹cy. Czêciej uczestnicz¹ w ¿yciu kulturalnym (chodz¹ do kina, teatru i na koncerty, odwiedzaj¹ muzea czy galerie, czytaj¹), pracuj¹ spo³ecznie na rzecz ludzi potrzebuj¹cych, spo³ecznoci lokalnych i parafii oraz uprawiaj¹ aktywny wypoczynek (sport, podró¿e). Niepracuj¹cy za emeryci czêciej ni¿ zatrudnieni opiekuj¹ siê wnukami. Seniorzy, którzy nie uczestnicz¹
w ¿yciu spo³ecznym, wypadaj¹ na jego margines15), traktowani s¹ jako niepotrzebny
balast.
Jak zauwa¿a A. Kozubska, do sfer ¿ycia, w których ludzie starzy [ ] w porównaniu z reszt¹ spo³eczeñstwa, s¹ najbardziej nara¿eni na marginalizacjê nale¿¹:
a) udzia³ w rynku pracy,
b) uczestnictwo w pozarodzinnych kontaktach spo³ecznych,
c) uczestnictwo w ¿yciu politycznym,
d) obecnoæ w kulturze masowej i spo³ecznej komunikacji (pomijanie przez
rodki masowego przekazu lub tylko sporadyczne dostrzeganie tych grup
oraz utrwalanie stereotypowego, czêsto negatywnego, ale zawsze uproszczonego wizerunku)15).
Z przejciem na emeryturê lub rentê zwi¹zana jest równie¿ kwestia zmniejszenia dochodów i pogorszenia sytuacji materialnej. To natomiast ogranicza aktywnoæ towarzysk¹ i rekreacyjn¹ osób starszych oraz wp³ywa na jakoæ ich od¿ywiania. S¹ to wydarzenia ¿yciowe silnie stresuj¹ce i niejednokrotnie zmniejszaj¹ce poczucie w³asnej wartoci jednostki.
Jak pokazuj¹ badania ogólnopolskie, a¿ 2/5 ludzi najbardziej obawia siê w okresie staroci trudnoci z utrzymaniem siê, z³ych warunków materialnych16). 58% ludzi starych zg³asza potrzebê pomocy finansowej, natomiast otrzymuje j¹ niewiele
ponad jedna pi¹ta z nich (22%)17). Je¿eli chodzi o plany na stare lata m³odszych
respondentów, to deklaruj¹ oni potrzebê aktywnoci do pónego wieku w wielu
dziedzinach, natomiast w przypadku wiêkszoci osób pobieraj¹cych wiadczenia
12)

13)

Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Warszawa 2007, [cyt. za:] Raport o kapitale
intelektualnym , dz. cyt., s. 129.
Raport o kapitale intelektualnym , dz. cyt., s. 129.

14)

A. Kolbowska, dz. cyt., s. 2, 12.

15)

A. Kozubska,

Wykluczeni 50+ (na rynku pracy), Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Euro-

pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, s. 2.
16)

B. Wciórka,

Polacy wobec ludzi starych i w³asnej staroci, Komunikat z badañ CBOS, BS/172/2000,

s. 14.
17)

Tam¿e, s. 12.
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emerytalne obserwuje siê raczej ich wycofywanie siê z ¿ycia spo³ecznego18). Problemy ekonomiczne ludzi starych dotkliwie ograniczaj¹ ich samodzielnoæ, rzutuj¹c na
podejmowane przez nich decyzje. Cz³owiek stary w naszym kraju czêsto staje przed
codziennymi dramatycznymi wyborami, czy przeznaczyæ pieni¹dze, którymi dysponuje na jedzenie, czynsz, czy np. na leki? Na realizacjê wszystkich bowiem potrzeb, dodajmy potrzeb podstawowych, seniorów zazwyczaj nie staæ. W zrealizowanej w 2010 r. przez Fundacjê Dbam o Zdrowie kampanii spo³ecznej Wybory
2010, zwrócono uwagê, i¿ 4 miliony Polaków nie kupuje lekarstw z powodu ciê¿kiej sytuacji finansowej. Co trzeci Polak nie realizuje recept, co oznacza, ¿e nie rozpoczyna lub te¿ nie kontynuuje leczenia zaleconego przez lekarza. Lekarze alarmuj¹, ¿e przerwanie kuracji lekowej czêsto jest przyczyn¹ powa¿nych chorób.
W wyniku takiej sytuacji wiele osób trafia do szpitala19).
Jedn¹ z najistotniejszych jednak kwestii spo³ecznych maj¹cych wp³yw na jakoæ ¿ycia osób starszych oraz ich aktywnoæ jest stosunek spo³eczeñstwa do staroci. Wspó³czenie status osób starszych w spo³eczeñstwie uleg³ znacznej degradacji.
Osoby starsze maj¹ nie tylko mniej w³adzy w porównaniu ze spo³eczeñstwami przednowoczesnymi, kwestionuje siê tak¿e ich m¹droæ i dowiadczenie ¿yciowe, traktuj¹c coraz czêciej w kategoriach nikomu niepotrzebnych prze¿ytków. Wp³yw na
taki sposób postrzegania staroci w naszym krêgu kulturowym wywar³y niew¹tpliwie wielkie procesy spo³eczne, które mia³y miejsce w XIX w., wzrost liczby ludzi
starych oraz postêpy medycyny.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ konsekwencj¹ wielkich procesów spo³ecznych XIX w.,
a mianowicie industrializacji, urbanizacji, rozwoju wiedzy, w tym medycyny, by³
nie tylko skok cywilizacyjny (g³ównie w sensie cywilizacji technicznej), ale przede
wszystkim olbrzymie przemiany kulturowe, obyczajowe, w tym stylów ¿ycia. Od
pocz¹tku XX w. obserwuje siê w zwi¹zku z tym zmianê systemów wartoci, koncentracjê na m³odoci, sprawnoci i zdrowiu, co wp³ynê³o równie¿ na wyostrzenie
wizualnej strony staroci. Staroæ zaczêto kojarzyæ ze zniedo³ê¿nieniem, brakiem
pe³ni w³adz umys³owych, brzydot¹, a tak¿e samotnoci¹, cierpieniem, niewydolnoci¹ spo³eczn¹ oraz byciem ciê¿arem dla m³odszych20). Trzeba tu pamiêtaæ równie¿
o przemianach, które stopniowo nastêpowa³y w rodzinie, a przede wszystkim
o rozpadzie rodziny wielopokoleniowej (w której takie zjawiska jak starzenie i mieræ
by³y stale i namacalnie obecne, naturalne i emocjonalnie bliskie), indywidualizacji
cz³onków rodziny (dobro jednostki staje siê wa¿niejsze od dobra ca³ej grupy) oraz
szybkim uniezale¿nianiu siê od rodziny  przede wszystkim w sensie ekonomicznym. Starzy ludzie staj¹ siê coraz mniej potrzebni. Tak jak o mierci, równie¿
o staroci nie chcemy myleæ.
18)

A. Kolbowska, dz. cyt., s. 1213.

19)

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1099,procent_ktory_likwiduje_wybory, dostêp:
16.07.2010.

20)

Tendencjê tê potwierdzaj¹ tak¿e najnowsze badania socjologiczne  np. K. W¹do³owska,

wobec ludzi starszych i w³asnej staroci, Komunikat z Badañ CBOS, BS/157/2009, s. 11.
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Od lat 60. pojawiaj¹ siê medialne przedstawienia staroci jako wstydliwej choroby: staroæ to zjawisko niepo¿¹dane, które nale¿y zamaskowaæ lub staraæ siê za
wszelk¹ cenê oddaliæ w czasie jej objawy w wygl¹dzie zewnêtrznym. Starzenie siê
przestaje wiêc byæ postrzegane jako naturalny etap ¿ycia. Wspó³czenie ze staroci¹
trzeba walczyæ, bowiem wartoæ cz³owieka sprowadza siê do atrakcyjnego i m³odego wygl¹du.
Powy¿sze przemiany postaw w stosunku do staroci widoczne s¹ wspó³czenie w dwóch zasadniczych nurtach. Pierwszy z nich to przedstawienia ludzi starych  np. w mediach, sztuce  niejako w krzywym zwierciadle: z ironi¹, z kpin¹,
z szyderstwem. Przedstawiciele drugiego nurtu eksponuj¹ natomiast bezu¿ytecznoæ ludzi starych dla reszty spo³eczeñstwa. Staroæ to zaprzeczenie seksualnoci,
piêkna, radoci i dumy.
Zdrowie, m³odoæ i sprawnoæ sta³y siê stopniowo wyznacznikami wartociowego, m¹drego i dobrego ¿ycia. Wed³ug A. Kêpiñskiego niemo¿noæ pogodzenia
siê z procesem starzenia jest spowodowana przede wszystkim rozwojem cywilizacji
technicznej: rodowisko techniczne wzmacnia w cz³owieku poczucie w³adzy nad
otoczeniem, dlatego trudniej przychodzi mu podporz¹dkowaæ siê prawom przyrody. Rodzi siê bunt przeciwko mierci i staroci. Bunt, który w cz³owieku chyba
zawsze istnia³, ale nie w tak ostrej formie, jak obecnie21). Najwy¿sz¹ miar¹ u¿ytecznoci cz³owieka sta³a siê jego wydajnoæ, co oczywicie nie sprzyja ludziom starym.
Nie mo¿e wiêc dziwiæ, i¿ z lêku przed odrzuceniem czy nawet wykluczeniem spo³ecznym starsi ludzie staraj¹ siê dorównaæ m³odszym energi¹, zaanga¿owaniem,
a nawet wygl¹dem zewnêtrznym. Zdaj¹ sobie sprawê, ¿e z chwil¹ utraty wydajnoci stan¹ siê równie¿ niepotrzebni. W zwi¹zku z tym, jak zauwa¿a U. Jarecka, staroæ staje siê wstydliw¹ chorob¹: Czêæ przedstawieñ medialnych (g³ównie reklamowych) wydaje siê pod¹¿aæ za dewiz¹, i¿ starzenie jako zjawisko niemile widziane nale¿y zamaskowaæ; sugeruj¹ te¿, i¿ podstawowym zadaniem doros³ego cz³owieka (czêciej  doros³ej kobiety) jest unikanie starzenia siê. [ ] Starzeæ siê oznacza
z³apaæ wstydliw¹ chorobê, czyli byæ starym równa siê byæ chorym. Najbardziej
widoczne s¹ te objawy w zewnêtrznoci, w wygl¹dzie, który jest wizytówk¹. »Niewskazane« (niemile widziane) s¹ zmarszczki, m³ody wygl¹d jest naszym obowi¹zkiem ze spo³ecznie akceptowanego punktu widzenia22). W efekcie starzenie siê
przestaje byæ postrzegane jako naturalny proces, a staje siê przedmiotem walki. Dysponuj¹c za takimi chocia¿by zdobyczami wiedzy jak operacje plastyczne, kremy
przeciwzmarszczkowe czy kryj¹cymi siwiznê farbami do w³osów  nabieramy przekonania, ¿e walka ta mo¿e zakoñczyæ siê sukcesem, ¿e zdo³amy przechytrzyæ staroæ, ¿e zdo³amy jej unikn¹æ (kampanie reklamowe  np. Dove Pro-age).
Rytm ¿ycia, Kraków 1992, s. 223.
Staroæ w mediach  konteksty, tendencje i przemilczenia, [w:] A. Kojder, K.Z. Sowa, Los
i wybór. Dziedzictwo i perspektywy spo³eczeñstwa polskiego. Pamiêtnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Rzeszów  Tyczyn, 2023.09.2000, Rzeszów 2003, s. 515.

21)

A. Kêpiñski,

22)

U. Jarecka,
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Chcemy zachowaæ m³odoæ  a w³aciwie atrakcyjny i m³ody wygl¹d  tak d³ugo, jak to mo¿liwe, w koñcu jest ona synonimem wartoci cz³owieka. W wizualizacjach staroci, zw³aszcza w mediach, obserwuje siê trend przezwyciê¿ania praw
wieku, praw natury, biologii cz³owieka. Obserwuje siê d¹¿enie do uczynienia staroci nierealn¹. Jednoczenie zauwa¿alne jest zjawisko nietraktowania przez samych
ludzi starych procesu starzenia jako czego nieuniknionego: Kiedy uwa¿ano powszechnie, ¿e staroæ to czynione przez up³ywaj¹cy czas spustoszenie, na które nie
ma rady. Jednak¿e w coraz wiêkszym stopniu odchodzi siê od traktowania procesów starzenia siê jako rzeczy oczywistej i naturalnej; postêpy w zakresie medycyny
i ¿ywienia pokaza³y, ¿e mo¿na unikn¹æ lub znacznie zredukowaæ wiêkszoæ przejawów starzenia siê, które kiedy uwa¿ano za nieuniknione. Dziêki lepszemu od¿ywianiu, higienie i opiece zdrowotnej ludzie do¿ywaj¹ przeciêtnie znacznie starszego wieku ni¿ jeszcze sto lat temu23). A. Giddens uwa¿a to za jeden z przejawów
tzw. socjalizacji natury.
Od drugiej po³owy XX w. w spo³eczeñstwach rozwiniêtych obserwuje siê proces gwa³townego wzrostu liczebnoci ludzi starych24), co spowodowa³o koniecznoæ
zmian w postrzeganiu znaczenia i roli osób starszych w spo³eczeñstwie, a tak¿e
koniecznoæ zmian w polityce spo³ecznej. Potrzeby osób starych nie mog¹ byæ ju¿
traktowane marginalnie, a wprost przeciwnie, przedstawiciele wszystkich sektorów ¿ycia spo³ecznego musz¹ braæ pod uwagê ludzi starych, ich problemy i potrzeby. Ludzie starzy coraz czêciej s¹ wiêc obecni w mediach, reklamie, programach
politycznych. Zapanowa³a moda na ludzi starych25). Moda ta ma jednak specyficzny wymiar  z ludmi starymi musimy siê liczyæ, bo jest ich coraz wiêcej, korzystnie jest pozyskaæ tê kategoriê ludzi do swoich celów, ale utrzymuje siê nadal
degradacja wizerunku starca. O ile wczeniej w przedstawianiu staroci koncentrowano siê przede wszystkim na jej negatywach, teraz czêste s¹ obrazy podkoloryzowane lub nawet groteskowe. Jak zauwa¿a Jarecka: W wizualnoci »ciemne« strony
¿ycia takie jak choroba, staroæ, mieræ s¹ niemal nieobecne, gdy¿ nie czyni siê przedmiotem rozrywki uszkodzeñ umys³owych i fizycznych czy staroci. Staroæ jako
jeden z nieprzyjemnych tematów jest prawie nieobecna, gdy za pokazuje siê ludzi starych, pojawiaj¹ siê zabiegi estetyzuj¹ce lub odrealniaj¹ce ten etap ¿ycia26).
Staroæ przedstawiana jest jak trzecia m³odoæ. W najwiêkszym stopniu widoczna
jest tutaj koncentracja na estetyzacji starzenia siê. Porusza siê wprawdzie kwestie
starzenia siê cia³a, zainteresowañ, potrzeb osób starych, ale nadal jest to pokazywanie staroci przez pryzmat m³odoci. Mamy tu do czynienia z zawoalowanym odzieraniem staroci z godnoci, z naturalnoci, z ludzkiego ciep³a. Pomniejszone zostaje
Socjologia, Warszawa 2006, s. 185.
Problemy opieki zdrowotnej nad ludmi w wieku podesz³ym, [w:] A. Czupryna,
S. Pidzioch, A. Ry, W.C. W³odarczyk, Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 2, Kraków 2001,

23)

A. Giddens,

24)

K. Szczerbiñska,

25)

J.P. Bois,

26)

U. Jarecka, dz. cyt., s. 523.

s. 417424; A. Giddens, dz. cyt., s. 185.

Historia staroci. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996, s. 11.
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znaczenie starego cz³owieka dla innych  rodziny, grupy zawodowej, spo³eczeñstwa jako ca³oci.
Raczej trudno spodziewaæ siê, by w najbli¿szym czasie radykalnie zmieni³y siê
w naszym krêgu kulturowym postawy wobec staroci, by w miejsce kultu m³odoci
zagoci³a pe³na szacunku akceptacja staroci i wszystkiego, co ze sob¹ ona niesie 
w wymiarze fizycznym, psychicznym i spo³ecznym.
Badania konsekwentnie pokazuj¹27), i¿ najbardziej ¿yczliwymi wobec seniorów
s¹ trzy krêgi spo³eczne: rodzina (79%), s¹siedzi (68%) i wspólnota parafialna (64%).
Z mniejsz¹ ¿yczliwoci¹ spotykaj¹ siê starsi ludzie w sklepach (46%) i w by³ym
miejscu pracy (41%). W pozosta³ych rodowiskach przewa¿aj¹, zdaniem respondentów, postawy negatywne, takie jak obojêtnoæ czy niechêæ. Warto zauwa¿yæ, i¿
stosunkowo rzadko pojawia siê ¿yczliwoæ w instytucjach powo³anych do tego, by
pomagaæ osobom starszym  w placówkach s³u¿by zdrowia (39%) i w urzêdach
(32%) oraz na ulicy (25%) czy w rodkach komunikacji (20%). Jedynie co czwarty
badany postrzega m³ode pokolenie jako ¿yczliwe wobec seniorów. Po³owa respondentów (49%) dostrzega u m³odych ludzi obojêtnoæ, co szósty (17%)  niechêæ,
a tylko jedna czwarta (25%) uwa¿a, ¿e m³odzi odnosz¹ siê do osób starszych z ¿yczliwoci¹28).
Warto wspomnieæ równie¿ o tym, i¿ negatywne postawy wobec osób starszych
przybieraj¹ niejednokrotnie formê naznaczania tej kategorii osób, ich etykietowania. Jak powiedziano powy¿ej, najbardziej cenionymi wartociami spo³ecznymi s¹
wspó³czenie m³odoæ, zdrowie i sprawnoæ. To za, co nie mieci siê w tym kanonie  a wiêc i staroæ, uwa¿ane jest za zjawisko dewiacyjne. Niejednokrotnie starsze
osoby poddawane s¹ naznaczaj¹cej reakcji spo³ecznej takiej jak: omieszanie, wykluczanie z grupy, degradacja spo³eczna, izolowanie od tzw. normalnych ludzi,
agresja s³owna i fizyczna etc. Przyk³adem mog¹ byæ chocia¿by werbalne okrelenia
osób starszych. Nierzadko s³yszymy z ust m³odszej czêci spo³eczeñstwa takie okrelenia, jak: staruch, wapniak, zgred, geriawit itp. Najwa¿niejsz¹ jednak kwesti¹, któr¹
nale¿y tu poruszyæ, jest ukazanie konsekwencji piêtna. E. Lemert zauwa¿y³, i¿ naznaczanie spo³eczne jest procesem z³o¿onym z dwóch etapów: dewiacji pierwotnej
i wtórnej29). Na dewiacjê pierwotn¹ sk³adaj¹ siê cechy (tu: bycie starym, niesprawnoæ fizyczna czy umys³owa) czy zachowania (zapominanie, nieradzenie sobie
z czynnociami dnia codziennego, apatycznoæ) niezgodne z obowi¹zuj¹cymi w danym rodowisku normami. Na tym etapie jednak otoczenie spo³eczne rozpoznaje
owe cechy czy zachowania jako np. drobne potkniêcia, a sprawca pozostaje nadal
w krêgu dotychczas odgrywanych ról spo³ecznych. Zdaniem Lemerta dewiacja pierwotna ma niewielkie znaczenie dla struktury psychicznej cz³owieka, dopóki nie pro27)

B. Wciórka,

Czy zmienia siê stosunek Polaków do staroci?, Komunikat z dwusetnego badania aktual-

nych problemów kraju CBOS, BS/33/2007, s. 5.
28)

Tam¿e, s. 67.

29)

E.M. Lemert,

Social pathology, A systematic approach to the theory of sociopathic behavior, New York
Co to jest teoria naznaczania spo³ecznego?, Studia Socjologiczne 1980, 3/78.

1951; A. Kojder,
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wadzi do reorganizacji jego osobowoci, zmiany samooceny postaw i odgrywanych
ról spo³ecznych. Negatywne reakcje spo³eczne na dewiacjê pierwotn¹, powoduj¹ce
coraz wiêksze i dotkliwsze obci¹¿enie psychiczne jednostki i przypisanie jej roli
dewianta, prowadz¹ do dewiacji wtórnej. Dewiacja wtórna zwi¹zana jest z takimi
zjawiskami, jak spo³eczna kontrola, karanie, segregacja, stygmatyzacja. Reakcje te
powoduj¹ zmianê struktury spo³ecznej cz³owieka i zmianê jego samooceny. Cz³owiek dotkniêty wtórn¹ dewiacj¹  mówi Lemert  to cz³owiek, którego ¿ycie i to¿samoæ obracaj¹ siê wokó³ faktu dewiacji [ ]. Dewiacjê wtórn¹ mo¿na traktowaæ jako
metodê samoobrony, ataku lub przystosowania siê jednostki w zwi¹zku z problemami, z jakimi boryka siê ona na skutek spo³ecznej reakcji na jej dewiacjê pierwotn¹. Chodzi tu zw³aszcza o reakcjê potêpienia, zdegradowania lub odizolowania
[ ]. Dewiacja wtórna mo¿e byæ strategicznym i zaakceptowanym rozwi¹zaniem
tych trudnoci, wobec których stanê³a jednostka na skutek swego napiêtnowania
(stigmatization)30).
Proces piêtnowania prowadzi do akceptacji obrazu w³asnej osoby jako dewianta. To ju¿ nie tylko inni, naznaczaj¹co reaguj¹c na jednostkê, okrelaj¹ j¹ i tratuj¹ jako
np. sklerotyka, uci¹¿liwego zgreda czy kalekê, ale sama jednostka tak siê zaczyna postrzegaæ, uto¿samiaj¹c siê z przypisan¹ jej rol¹. Im silniejsza jest negatywna reakcja
spo³eczna, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e stanie siê ono zinternalizowanym
wzorem postêpowania.
Osoby obdarzone etykiet¹ (np. bezu¿ytecznego starca) zaczynaj¹ byæ postrzegane przez otoczenie przez pryzmat dewiacyjnej roli. Inne role (np. mê¿a, dziadka,
przyjaciela, specjalisty w danej dziedzinie) staj¹ siê mniej wa¿ne lub zupe³nie siê je
pomija. Sytuacja ta utrudnia, a czêsto uniemo¿liwia powrót jednostki napiêtnowanej do normalnych ról spo³ecznych czy te¿ poprawne i satysfakcjonuj¹ce funkcjonowanie w ¿yciu spo³ecznym. Dzieje siê tak dlatego, i¿ negatywne naznaczenie jednostki rozpoczyna niejednokrotnie jej karierê dewiacyjn¹31). Cz³owiek zostaje pozbawiony mo¿liwoci funkcjonowania w konwencjonalnych grupach spo³ecznych
(grupie towarzyskiej, zawodowej, rodzinie), które spychaj¹ go na margines ¿ycia
zbiorowego, a wiêc tam, gdzie zachowania dewiacyjne s¹ akceptowane i nagradzane. Wed³ug H. Beckera tworzy siê dewiacyjna to¿samoæ jednostki32). Cz³owiek zostaje wrzucony w rolê dewianta i nie mo¿e siê jej pozbyæ. Zjawisko to okrela siê
mianem pu³apki dewiacji  cz³owiek wycofuje siê ze spo³ecznoci w celu unikniêcia dalszych reperkusji, co powoduje napiêtnowanie z powodu wycofania lub jego
konsekwencji, a w rezultacie pog³êbienie wycofania lub agresjê. Jednostka zostaje
zuniformizowana. Wyobra¿enia otoczenia na jej temat staj¹ siê czêci¹ orientacji
dewianta i kieruj¹ jego dzia³aniami. Grupa blokuje podejmowane przez jednostkê
role niedewiacyjne (np. zawodowe, edukacyjne), dyskryminuje j¹, mimo ¿e teore30)

E.M. Lemert, dz. cyt., s. 77.

31)

A. Kojder, dz. cyt., s. 52.

32)

H.S. Becker,

Outsiders: Studies in the sociology of deviance, Glencoe 1963.
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tycznie deklaruje wsparcie. Dewiant otrzymuje nagrody za odgrywanie stereotypowej roli (np. nieporadnego staruszka, który nie jest w stanie nauczyæ siê niczego
nowego, chocia¿by obs³ugi komputera). Rola dewianta zaczyna stopniowo wypieraæ wszystkie inne role.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na istnienie w poszczególnych spo³ecznociach tzw. stereotypów dewiacyjnych33). Stereotypy s¹ sposobem porz¹dkowania rzeczywistoci, u³atwiaj¹ nam interakcje w sytuacjach, w których nie wiemy,
czego siê spodziewaæ po nieznajomym partnerze. Klasyfikujemy go wówczas do
jednej ze stereotypowych kategorii, co u³atwia nam kontakt, gdy¿ nieznajomy zostaje skojarzony ze znanym nam ju¿ rodzajem ludzi. Im wiêkszy jest dystans spo³eczny miêdzy nami a dan¹ kategori¹ osób, tym wiêksze jest prawdopodobieñstwo,
¿e nasz wizerunek tej kategorii bêdzie stereotypowy. Mimo ¿e mo¿emy nie spotykaæ siê na co dzieñ z chorymi psychicznie, niepe³nosprawnymi czy starymi ludmi
itp., mniej wiêcej wiemy, jacy oni s¹ i jak siê zachowuj¹. Niejednokrotnie postrzegamy starszego cz³owieka w³anie w stereotypowych rolach: jako ubogiego, schorowanego, potrzebuj¹cego opieki innych osób, roszczeniowego czy korzystaj¹cego ze
rodków publicznych34). Wa¿ne jest, by w podejmowanych na rzecz osób starszych
dzia³aniach prze³amywaæ te negatywne stereotypy, pokazywaæ, ¿e tak jak i wród
m³odszej czêci spo³eczeñstwa, tak i wród seniorów jest du¿o ludzi wartociowych,
ciekawych, kreatywnych, pe³nych pasji i mog¹cych zainspirowaæ innych35).
Jedn¹ z konsekwencji stereotypów dewiacyjnych jest oczekiwanie od dewiantów, ¿e bêd¹ postêpowaæ zgodnie z naszymi, czêsto mylnymi, wyobra¿eniami
o tym, jacy oni s¹ lub jak siê zachowuj¹. I tak np. funkcjonuje stereotyp osoby starszej jako bezradnej, zale¿nej itp. Uleganie tym stereotypom przez osobê starsz¹ mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e utraci ona nawet dotychczasowe umiejêtnoci radzenia
sobie w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Mo¿e dojæ do zjawiska tzw. wyuczonej
bezradnoci. W jednym z badañ CBOS odnotowano, i¿ pomoc kierowana do ludzi
starych zaspokaja znaczny zakres ich potrzeb. Jednak¿e zaobserwowano równie¿
symptomy nadopiekuñczoci ze strony osób pomagaj¹cych36). Trzeba dodaæ, i¿ zarówno nadopiekuñczoæ, jak i niezaspokojenie potrzeb s¹ niekorzystne dla ludzi
w podesz³ym wieku, ograniczaj¹ bowiem ich niezale¿noæ i samodzielnoæ.
O tym, ¿e osoby starsze chc¹ byæ samodzielne i decydowaæ o sobie, wiadcz¹
chocia¿by wyniki badañ CBOS, w których potwierdzono, i¿ jedynie co pi¹ty ankietowany (20%) chcia³by na staroæ mieszkaæ wspólnie z rodzin¹, natomiast ponad
33)
34)

Granice tolerancji. O teoriach zachowañ dewiacyjnych, Warszawa 1993, s. 295297.
Uczestnictwo osób starszych w sferze publicznej, [w:] B. Szatur-Jaworska
(red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje dzia³añ , Warszawa,
A. Siemaszko,

B. Szatur-Jaworska, 2008,

s. 115.
35)

Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ kampania spo³eczna Spoko Senior zrealizowana w 2009 r. przez
Fresh Brand Design dla stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich; http://www.kampaniespoleczne.pl/
kampanie,903,kiedy_ostatnio_sluchales_babci, dostêp: 16.07.2010.

36)

B. Wciórka, dz. cyt.,

Wstêp.
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po³owa (57%) wola³aby mieszkaæ we w³asnym mieszkaniu i tylko doranie korzystaæ z pomocy osób bliskich, w tym równie¿ rodziny. Jedna szósta respondentów
(17%) wybiera takie rozwi¹zania, z których ¿adne w zasadzie nie wymaga pomocy
ze strony bliskich37).
Niejednokrotnie osoby starsze, pomimo problemów ze zdrowiem, nie prosz¹
o pomoc, chc¹ samodzielnie wykonywaæ codzienne czynnoci. Z jednej strony nie
chc¹ byæ ciê¿arem dla rodziny i bliskich, ale tak¿e niejednokrotnie nie s¹ w stanie
przyznaæ siê przed sob¹, ¿e tej pomocy potrzebuj¹. Wa¿ne jest wiêc, by wiadczona
seniorom pomoc by³a adekwatna do ich potrzeb, by nie ogranicza³a ich samodzielnoci i niezale¿noci. M³odsze pokolenia powinny oprócz bezporedniego wsparcia
i opieki wiadczonej starszym ludziom, pamiêtaæ tak¿e o koniecznoci podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie marginalizacji seniorów w ró¿norodnych sferach ¿ycia38).
Omówione powy¿ej procesy i postawy spo³eczne mog¹ przypieszaæ pogarszanie siê kondycji psychofizycznej osób starszych, spadek ich aktywnoci, wycofywanie siê z ¿ycia spo³ecznego, wzrost liczby samobójstw, a nawet izolacjê spo³eczn¹.
Du¿¹ uwagê nale¿y powiêciæ problemowi samobójstw osób starszych, jest to
bowiem temat, o którym zazwyczaj siê nie mówi. Niewiele jest tak¿e analiz statystycznych i badañ empirycznych powiêconych tej problematyce. Natomiast liczba
samobójstw w tej kategorii wieku wykazuje tendencjê rosn¹c¹. Niezbêdnym wydaje
siê uwra¿liwienie najbli¿szego otoczenia seniorów, ale i szerzej  jak najwiêkszej
liczby przedstawicieli m³odszego pokolenia, i¿ wszelkie zachowania suicydalne,
wszelkie dawane przez starsze osoby oznaki mówi¹ce w sposób bezporedni lub
poredni o zamiarze zakoñczenia ¿ycia powinny byæ zawsze traktowane powa¿nie.
Osoby takie nale¿y otaczaæ szczególn¹ trosk¹ i wsparciem spo³ecznym oraz w miarê
mo¿liwoci wprowadziæ terapiê psychologiczn¹ b¹d leczenie psychiatryczne.
Szczególnie niebezpieczna dla osób starszych jest izolacja spo³eczna. W literaturze przedmiotu wyró¿nia siê nastêpuj¹ce czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko wyst¹pienia izolacji osób starszych39): wiek powy¿ej 80 lat, wdowieñstwo/stan cywilny wolny, rozwód/separacja, brak potomstwa, mieszkanie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, z³a sytuacja materialna, niedawna hospitalizacja, zmiana miejsca
zamieszkania.
Jak pokazuj¹ rozliczne badania naukowe, izolacja spo³eczna zwiêksza ryzyko
zachorowalnoci i umieralnoci osób starszych. Warto wspomnieæ w tym momencie, i¿ jedn¹ z najbardziej stresuj¹cych sytuacji ¿yciowych i to w ka¿dym wieku,
a szczególnie w okresie staroci, jest utrata wspó³ma³¿onka, która w ci¹gu dwóch
lat, a zw³aszcza pierwszych szeciu miesiêcy w sposób istotny wp³ywa na zwiêk37)

Tam¿e, s. 14.

38)

Na problematykê tê zwrócono uwagê np. w zrealizowanej w 2009 r. w Izraelu kampanii spo³ecznej
Cane, której inicjatorem by³a organizacja Adam LeAdam; http://www.kampaniespoleczne.pl/
kampanie,696,podeszle_samobojstwo, dostêp: 25.06.2009.

39)

K. Szczerbiñska, dz. cyt., s. 432433.
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szenie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zarówno choroby, jak i zgonu osoby owdowia³ej, zw³aszcza w przypadku mê¿czyzn40).
Przyk³adowo A. Ikeda, H. Iso, H. Toyoshima i in.41) potwierdzili empirycznie,
¿e nigdy nie¿onaci mê¿czyni odznaczaj¹ siê wy¿szym ryzykiem mierci spowodowanej chorobami naczyniowo-sercowymi, chorobami uk³adu oddechowego, a tak¿e wy¿szym ryzykiem zgonu z przyczyn zewnêtrznych. U nigdy niezamê¿nych
kobiet wskaniki te by³y ni¿sze, ale znacz¹co wy¿sze by³o ryzyko mierci na skutek
wszystkich przyczyn. Rozwiedzieni i owdowiali mê¿czyni odznaczali siê umiarkowanie wy¿szym ryzykiem mierci z powodu choroby sercowo-naczyniowej, zewnêtrznych przyczyn i wszystkich przyczyn w porównaniu z ¿onatymi mê¿czyznami, ale taka tendencja nie by³a obserwowana u kobiet. Podsumowuj¹c, stan wolny by³ zwi¹zany z wy¿szym ryzykiem mierci ni¿ w przypadku stanu zamê¿nego
zarówno dla kobiet, jak i mê¿czyzn. Rozwód i wdowieñstwo podnosz¹ ryzyko zgonu w przypadku mê¿czyzn, ale nie kobiet. Wyniki te sugeruj¹, ¿e osoby w stanie
wolnym, rozwiedzione i owdowia³e s¹ potencjalnie bardziej nara¿one na niekorzystne
efekty zdrowotne.
Natomiast w badaniach amerykañskich, przeprowadzonych wród osób w przedziale wiekowym 65 lat i wiêcej, potwierdzono, i¿ spo³eczna izolacja przybli¿a
o 5 lat ryzyko mierci u mê¿czyzn na skutek choroby wieñcowej42).
W zwi¹zku z powy¿szym szczególnie wa¿nym aspektem w promocji zdrowia
osób starszych jest zapewnienie im szeroko rozumianego wsparcia spo³ecznego.
Wsparcie spo³eczne jest traktowane przez Antonovsky'ego jako jeden z elementów
poczucia koherencji, a mianowicie poczucia zaradnoci (umiejêtnoæ korzystania
z zasobów, którymi dysponuj¹ inni)43).
M. Barrera zaproponowa³ trzy sposoby oceniania nieformalnego wsparcia spo³ecznego44), a mianowicie: ocenê zakorzenienia w spo³ecznoci (np. wskaniki oceniaj¹ce czêstotliwoæ kontaktów z innymi); otrzymywane wsparcie (ang. received support)
(np. pomiar iloci konkretnej pomocy, zapewnianej przez cz³onków wspólnoty) oraz
wsparcie postrzegane (odczuwane) (ang. perceived support) (np. subiektywne ewaluacje wspieraj¹cej wymiany, takie jak satysfakcja ze wsparcia spo³ecznego).
40)

41)

Socjologia medycyny, Warszawa 1986, s. 201; E. Rogucka, Spo³eczne uwarunkowania
nadumieralnoci mê¿czyzn w Polsce, Wroc³aw 1995.
A. Ikeda, H. Iso, H. Toyoshima, Y. Fujino, T. Mizoue, T. Yoshimura, Y. Inaba, A. Tamakoshi, Marital
status and mortality among Japanese men and women: the Japan Collaborative Cohort Study, BMC Public
M. Soko³owska,

Health: 2007 May 7; s. 773.
42)

Social Ties and Change in Social Ties in Relation to
Subsequent Total and Cause-specific Mortality and Coronary Heart Disease Incidence in Men, American
P.M. Engl, E.B. Rimm, G. Fitzmaurice, I. Kawachi,
Journal of Epidemiology t. 155, Nr 8, s. 700709.

43)
44)

Styl ¿ycia a zdrowie. Z zagadnieñ promocji zdrowia, Warszawa 1999, s. 109.
Distinctions between social support concepts, measures, and models, American Journal of
Community Psychology 1986, 14, s. 413445, [za:] N. Krause, Social support, [w:] R.H. Binstock,
L.K. George [red.], Handbook of Aging and the Social Sciences, Academic Press, San Diego  San
A. Ostrowska,
M. Barrera,

Francisco  New York  Boston  London  Sydney  Tokyo 2001, s. 27.
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Ograniczenia samodzielnoci osób starszych narastaj¹ wraz z wiekiem, za
w okresie pónej staroci staj¹ siê ju¿ rzeczywicie czêstym zagro¿eniem. Pierwsze trudnoci w funkcjonowaniu pojawiaj¹ siê sporadycznie ju¿ w wieku 5559
lat, natomiast wród osób w wieku 6064 lat zg³asza je co dziewi¹ty badany,
a w grupach starszych skar¿y siê na nie co pi¹ta osoba. Uci¹¿liwociami najczêciej dotkniêci s¹ oczywicie ludzie w wieku okrelanym jako póna staroæ (75 lat
i wiêcej)45).
Badania pokazuj¹, i¿ niemal co drugi Polak (45%) zna osobicie starsz¹ osobê,
która ma trudnoci z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynnoci, takich jak: za³atwianie spraw w urzêdach, robienie zakupów, sprz¹tanie, przygotowywanie posi³ków, ubieranie siê czy dba³oæ o higienê osobist¹. Natomiast 7%
respondentów przyznaje, ¿e obecnie sam ma tego typu problemy46).
Wchodzenie w okres staroci to równie¿ czas, w którym pojawiaj¹ siê rozliczne
lêki. Przede wszystkim pojawia siê lêk przed chorobami i niedo³ê¿noci¹ (71%) oraz
przed utrat¹ samodzielnoci, uzale¿nieniem od innych ludzi, byciem ciê¿arem dla
nich (58%); przed zagro¿eniami bytu materialnego, z³ymi warunkami ¿ycia (41%).
Równie czêsto niepokój wród osób starszych budzi wizja samotnego ¿ycia, utraty
rodziny (37%) oraz  rzadziej  lêk przed cierpieniem czy poczuciem, ¿e jest siê
nikomu niepotrzebnym (20%). Stosunkowo niewielu respondentów odczuwa natomiast niepokój w zwi¹zku z niepewnoci¹, kto bêdzie siê nimi na stare lata opiekowa³ oraz gdzie i z kim bêd¹ mieszkaæ (15%)47).
Badania pokazuj¹, ¿e posiadanie wsparcia spo³ecznego jest bardzo pomocne
nawet jeli chodzi o akceptacjê procesu starzenia siê48). Ponadto ludzie starsi, w³¹czeni w ¿ycie i aktywnoæ wspieraj¹cych grup spo³ecznych, ciesz¹ siê lepszym fizycznym49) i psychicznym50) zdrowiem oraz samopoczuciem w porównaniu z osobami nieutrzymuj¹cymi znacz¹cych zwi¹zków z innymi. Wsparcie spo³eczne w znacz¹cy sposób poprawia tak¿e szansê na d³u¿sze ¿ycie51).
45)

B. Wciórka, dz. cyt., s. 23.

46)

Tam¿e, s. 1.

47)

Tam¿e, s. 14.

48)

J.W. Rowe, R.L. Kahn,

49)

H.B. Bosworth, K.W. Schaie,

Successful aging, New York 1998.
The relationship and social environment, social networks, and health outcomes in the Seattle Longitudinal Study: Two analytic approach, Journal of Gerontology: Psychological
Sciences, 1997, 52B, s. 197205.

50)

N. Krause,

Anticipated support, received support, and economic stress among older adults, Journal of

Gerontology: Psychological Sciences 1997, 52B, s. 284293; L. Fratiglioni, Hui-Xin Wang, K. Erics-

Influence of social network on occurrence of dementia: a community-based
longitudinal study, The Lancet, t. 355, Issue 9212, 15 April 2000, s. 13151319.
J. Liang, J.M. Bennett, N.M. Krause, M. Chang, S. Lin, Y.L. Chuang, S. Wo, Stress, social relationships,
and old age mortality in Taiwan, Journal of Clinical Epidemiology 1999, 52, s. 983995;
T.E. Seeman, L.F. Berkman, F. Kohout, A. Lacroix, R. Glynn, D. Blazer, Intercommunity variations in
the association between social ties and mortality in the elderly, Annals of Epidemiology, 1993, 3,
son, M. Maytan, B. Winblad,

51)

s. 325335.
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Przyk³adowo w badaniach przeprowadzonych w Augsburgu52) na próbie 1030
mê¿czyzn i 957 kobiet, w wieku pomiêdzy 55 i 74 rokiem ¿ycia, mierzono spo³eczn¹
integracjê z wykorzystaniem indeksu wiêzi spo³ecznych, który zawiera³ nastêpuj¹ce zmienne: obecnoæ ma³¿onka, iloæ bliskich przyjació³ i krewnych, kontakt z bliskimi przyjació³mi i krewnymi. Potwierdzono empirycznie, i¿ tempo umierania by³o
wy¿sze dla mê¿czyzn, którzy ¿yli samotnie w porównaniu z mê¿czyznami ¿onatymi. Niska miertelnoæ by³a obserwowana u ludzi z wieloma spo³ecznymi wiêziami. Tempo umieralnoci u ludzi, którzy nie podawali informacji o wiêziach spo³ecznych, by³o podobne do tych, którzy mieli ma³o wiêzi spo³ecznych. Wyniki pokaza³y, ¿e ludzie z nielicznymi wiêziami spo³ecznymi mieli wiêksze prawdopodobieñstwo mierci w bliskim czasie ni¿ ci, którzy mieli bardziej rozleg³e kontakty.
Relacje spo³eczne zosta³y wiêc ukazane jako wa¿ny predykator miertelnoci
starszych mê¿czyzn i kobiet.
W innych badaniach szacowano zwi¹zek pomiêdzy przemian¹ w wiêziach spo³ecznych (w latach 19821985) i póniejsz¹ mierci¹ do roku 1993 w populacji
2575 osób ze wsi w wieku 65102 lat53). Skonstruowano sumaryczn¹ miarê wiêzi
spo³ecznych zawieraj¹c¹ informacje o stanie cywilnym, iloci bliskich przyjació³
i krewnych, uczestnictwie w praktykach religijnych i cz³onkostwie w grupach. Potwierdzono, i¿ niski poziom wiêzi spo³ecznych jest zwi¹zany ze wzrostem ryzyka
miertelnoci zarówno u mê¿czyzn, jak i u kobiet, podczas gdy maj¹cy tendencjê do
zwiêkszania siê poziom wiêzi spo³ecznych nie by³ zwi¹zany ze zwiêkszonym ryzykiem mierci. Zwrócono równie¿ uwagê, i¿ kontynuowanie spo³ecznej izolacji mo¿e
byæ wa¿niejsz¹ zmienn¹, je¿eli chodzi o ryzyko mierci ni¿ bie¿¹ce zmiany w wiêziach spo³ecznych.
W trwaj¹cych 10 lat badaniach na próbie 28 369 amerykañskich mê¿czyzn
w przedziale wiekowym 4277 lat54), udowodniono, i¿ miertelnoæ na skutek wypadków i samobójstw oraz z innych nienowotworowych i nienaczyniowo-sercowych przyczyn znacz¹co wzrasta³a wród mniej spo³ecznie powi¹zanych mê¿czyzn.
Ponadto mê¿czyni spo³ecznie izolowani mieli wzrastaj¹ce ryzyko miertelnej choroby wieñcowej, natomiast wzrost liczby przyjació³ powodowa³ znacz¹cy, bo 29%
spadek ryzyka mierci.
Udowodniono równie¿, i¿ satysfakcja starszych ludzi z dostêpnego wsparcia
spo³ecznego jest zwi¹zana z lepszym samopostrzeganiem stanu zdrowia55).
52)

Family status and social integration as predictors
of mortality: a 5-year follow-up study of 55- to 74-year-old men and women in the Augsburg area,
A. Baumann, B. Filipiak, J. Stieber, H. Löwel,
Gerontol Geriatr. 1998 Jun; 31(3), s. 184192.

53)

J.R. Cerhan, R.B. Wallace,

Change in social ties and subsequent mortality in rural elders, Epidemiology

1997 Sep; 8(5), s. 475481.
54)

P.M. Engl, E.B. Rimm, G. Fitzmaurice, I. Kawachi, dz. cyt.

55)

A.M. White, G.S. Philogene, L. Fine, S. Sinha,

Social Support and Self-Reported Health Status of Older
Adults in the United States, American Journal of Public Health, October 2009, t. 99, Nr 10,
s. 18721878.
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Wyniki badañ ogólnopolskich wykaza³y, i¿ starsi ludzie w naszym kraju mog¹
liczyæ przede wszystkim na pomoc najbli¿szej rodziny (67%) oraz w drugiej kolejnoci na solidarnoæ s¹siedzk¹ (28%). Znajomi i przyjaciele, byæ mo¿e ze wzglêdu
na fakt, i¿ sami potrzebuj¹ pomocy i stanowi¹ coraz mniej liczn¹ grupê, rzadziej
stwarzaj¹ oparcie osobom w podesz³ym wieku. Warte podkrelenia jest natomiast,
i¿ zupe³nie sporadycznie pomoc ta ma charakter zinstytucjonalizowany56). Warto
równie¿ podkreliæ, ¿e 5% osób starszych nie uzyskuje ¿adnej pomocy57).
Zwraca siê jednak uwagê, ¿e powa¿nym problemem jest niewystarczaj¹cy system
wsparcia dla jednostek opiekuj¹cych siê osobami starszymi. Wed³ug raportu Eurofamcare58) kompletny system wsparcia powinien obejmowaæ m.in. nastêpuj¹ce elementy:
szkolenie i udzielanie informacji, mentoring i doradztwo, analizê potrzeb, wiadczenia
finansowe, pomoc w pogodzeniu pracy z obowi¹zkami wynikaj¹cymi z opieki, zapewnienie mo¿liwoci odpoczynku i przerw w opiece oraz wsparcie psychologiczne.
Je¿eli chodzi o dostarczane starszym ludziom formy pomocy, to s¹ to przede
wszystkim59): pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (74%), za³atwianie
ró¿nych wa¿nych spraw (lekarz, urzêdy) (69%), zapewnienie towarzystwa w ró¿nych okolicznociach (68%); pielêgnacja w czasie choroby (61%), udzielanie porad
w istotnych dla nich sprawach (61%). Natomiast znacznie mniej osób pomaga seniorom w utrzymaniu higieny osobistej (29%) oraz wspiera seniorów finansowo (17%).
Badania konsekwentnie pokazuj¹ jednak, i¿ najsilniejszy i najbardziej decyduj¹cy wp³yw na zdrowie i dobrostan w przypadku ludzi w starszym wieku ma ocena
postrzeganego (odczuwanego) wsparcia60).
Ponadto przewidywane wsparcie61) i negatywna interakcja62) wywieraj¹ wiêkszy wp³yw na zdrowie i poczucie dobrostanu ni¿ czynniki takie jak  wsparcie otrzymywane i wskaniki spo³ecznego zakorzenienia. Przewidywane wsparcie (ang.
anticipated support) definiuje siê jako wiarê, ¿e ci, którzy odczuwani s¹ jako wa¿ni,
znacz¹cy, bêd¹ pomagaæ w przysz³oci, gdyby zasz³a taka potrzeba63). Natomiast
negatywna interakcja (ang. negative interaction) odnosi siê do nieprzyjaznych oko56)

B. Wciórka, dz. cyt., s. 4.

57)

Tam¿e,

58)

Trans-EuropeanSurvey Report, Eurofamcare 2006, [za:]

Wstêp.

Raport o kapitale intelektualnym

, dz.

cyt., s. 132.
59)

B. Wciórka, dz. cyt., s. 56.

60)

F.H. Morris, K. Kaniasty,

Received and perceived social support in times of stress: A test of the social
support deterioration deterrence model, Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71,
s. 498511.

61)

62)

Financial strain, received support, and anticipated
support in the P.R.C., Psychology and Aging, 1998, 13, s. 5868.
J.F. Finch, M.A. Okun, M. Barrera, A.J. Zautra & J.W. Reich, Positive and negative social ties among
older adults: Measurement models and the prediction of psychological distress and well-being, American
Journal of Community Psychology, 1989, 17, s. 585605; M.A. Okun, V.M. Keith, Effects of positive
and negative social exchanges with various sources of depressive in younger and older adults, Journal of
N. Krause, dz. cyt.; N. Krause, J. Liang & S. Gu,

Gerontology: Psychological Sciences, 1998, 53B, s. 420.
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licznoci spo³ecznych, które charakteryzuj¹ siê krytycyzmem, odrzuceniem, konkurencyjnoci¹, pogwa³ceniem prywatnoci i brakiem wzajemnoci64). W granicach tego
konstruktu mieszcz¹ siê równie¿ takie zjawiska, jak nieefektywna pomoc czy niedostatek pomocy65).
Jak zauwa¿y³ N. Krause, przewidywane wsparcie mo¿e równowa¿yæ szkodliwe wp³ywy stresu oraz mo¿e byæ ród³em skuteczniejszego dawania sobie rady ni¿
pomoc zapewniana przez cz³onków wspólnoty66).
Badania Eckenrode i Wethington67) wykaza³y, ¿e ludzie najczêciej próbuj¹ rozwi¹zywaæ swoje problemy samodzielnie. Pomocy u innych szukaj¹ dopiero wtedy,
gdy w³asne ród³a s¹ nieefektywne, niewystarczaj¹ce68). Dlatego te¿ czêæ badaczy
traktuje przyjmowanie wsparcia od innych jako oznakê nieudanych indywidualnych wysi³ków poradzenia sobie z trudn¹ sytuacj¹69).
Jak wykazuj¹ Wethington i Kessler70), ju¿ sama wiadomoæ, ¿e inni ludzie s¹
gotowi w trudnych dla nas sytuacjach nieæ nam pomoc, tworzy siatkê bezpieczeñstwa spo³ecznego. Sprzyja to podejmowaniu ryzyka oraz zachêca jednostki do samodzielnego rozwi¹zywania problemów. Przewidywanie, ¿e otrzymamy wsparcie
od innych wzmaga wiêc nasz¹ aktywnoæ, u³atwia nabywanie nowych umiejêtnoci
radzenia sobie oraz umacnia ju¿ istniej¹ce.Wa¿ne jest równie¿ to, i¿ dowiadczaj¹c
udanej konfrontacji z sytuacj¹ trudn¹, bez bezporedniej interwencji innych osób
mo¿e w znacz¹cy sposób budowaæ poczucie dobrostanu, bowiem samodzielnie
wykonane zadanie predestynuje do zwiêkszonego poczucia wartoci i kontroli nad
sob¹71). Funkcjonowanie w sieci wzajemnych relacji spo³ecznych, które daje cz³owiekowi poczucie bezpieczeñstwa poprzez zapewniane na bie¿¹co wsparcie, mo¿e implikowaæ poczucie nadziei72). Utrata nadziei za jest czynnikiem krytycznym, odgrywaj¹cym centraln¹ rolê m.in. w etiologii zaburzeñ depresyjnych73).
63)

64)

Wethington& R.C. Kessler, Perceived support, received support, and adjustment to stressful life
events, Journal of Health and Social Behavior 1986, 27, s. 7889.
K.S. Rook, The negative side of social interaction: Impact on psychological wellbeing , Journal of PersoE.

nality and Social Psychology 1984, 46, s. 10971108.
65)

The other side of support: Emotional overinvolvement and
miscarried helping, [w:] B.H. Gottlieb [red.], Marshaling social support: Formats, processes, and effects,
J.C. Coyne, C.B. Wortman& D.R. Lehman,

CA: Sage, Newbury Park 1988, s. 305330.
66)

N. Krause, dz. cyt.

67)

J. Eckenrode, E. Wethington,

68)

E. Wethington & R.C. Kessler, dz. cyt.

69)

J. Eckenrode, E. Wethington, dz. cyt.

70)

E. Wethington & R.C. Kessler, dz. cyt.

71)

J. Rodin,

The process and outcome of mobilizing social support, [w:] S. Duck [red.],
Personal relationships and social support, Newbury Park, CA: Sage 1990, s. 83103.
Control by any Rother name: definitions, concepts, and processes, [w:] J. Rodin, C. Schooler,
Self-directedness: cause and effects through the life course, Hillsdale, NJ: Erlbaum

K.W. Schaie [red.],
1990, s. 118.
72)

N. Krause, dz. cyt., s. 275.

73)

K.P. Nunn,

Personal hopefulness: a conceptual review of the relevance of the perceived future to psychiatry, British Journal of Medical Psychology 1996, 69, s. 227245.
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Sensowne pomaganie osobom starszym nie polega wiêc tylko i wy³¹cznie na
udzielaniu im bezporedniego wsparcia, a ju¿ najmniej na wyrêczaniu ich we wszystkich czynnociach. Równie istotne, a nawet wa¿niejsze, jest sprawienie, by starsi
ludzie czuli, ¿e zawsze na pomoc w trudnych chwilach mog¹ liczyæ, ¿e s¹ wokó³
nich osoby, które potencjalnie im tej pomocy udziel¹. Nie zabijamy w ten sposób
aktywnoci seniorów, a dajemy im jednoczenie poczucie bezpieczeñstwa i dobrostanu.
Podsumowuj¹c, najwa¿niejsze cele promocji zdrowia w przypadku osób w wieku
podesz³ym koncentruj¹ siê wokó³ nastêpuj¹cych obszarów:
 podtrzymanie oraz zwiêkszenie ogólnej sprawnoci fizycznej: zaleca siê stopniowo wprowadzane, regularne æwiczenia fizyczne raz w tygodniu po
60 min lub codziennie po 15 min; zwiêkszenie racjonalnoci od¿ywiania:
regularnoæ posi³ków  przynajmniej piêæ ciep³ych posi³ków zjadanych
w tygodniu, dostosowanie wielkoci posi³ków do potrzeb organizmu, dbanie o wie¿oæ produktów i jakoæ potraw;
 podtrzymanie oraz zwiêkszenie ogólnej sprawnoci psychicznej (æwiczenie mózgu poprzez nieustanne uczenie siê i uczenie innych, czytelnictwo,
rozwi¹zywanie krzy¿ówek, uczestnictwo w zajêciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku itd.);
 podtrzymanie i poprawa samokontroli zdrowia (poprawa dba³oci o w³asne
zdrowie);
 utrzymanie na dobrym poziomie lub poprawa standardu ¿ycia oraz warunków sanitarno-higienicznych;
 utrzymanie istniej¹cych wiêzi spo³ecznych i poprawa ich jakoci oraz stymulowanie tworzenia nowych wiêzi spo³ecznych (zapobieganie izolacji spo³ecznej, zapewnienie wsparcia spo³ecznego; dzia³ania maj¹ce na celu przygotowanie do staroci i jej akceptacji; nauka ³agodzenia niekorzystnych zjawisk zwi¹zanych z procesem starzenia siê; zmiana negatywnych postaw
spo³ecznych w stosunku do staroci i ludzi starych).
Dodatkowo, podejmuj¹c dzia³ania na rzecz seniorów, nale¿y pamiêtaæ tak¿e
o dwóch bardzo istotnych kwestiach. Pierwsza z nich to zapobieganie deprywacji
osób starszych. Konieczne jest wiêc podejmowanie dzia³añ os³onowych dotycz¹cych: problemów zdrowotnych, niskiego standardu mieszkañ, trudnoci finansowych, nadu¿yæ i przemocy wobec ludzi starych itd. System opieki nad osobami
starszymi powinien byæ dostosowany do potrzeb tej kategorii ludzi. Podkrela siê
tu koniecznoæ rezygnowania z form opieki instytucjonalnej na rzecz opieki realizowanej w domu lub w rodowisku lokalnym seniora. Szczególna rola przypada tutaj
oczywicie rodzinie i bliskim osoby starszej, ale tak¿e wolontariuszom i szeroko
rozumianemu III sektorowi, a wiêc organizacjom pozarz¹dowym (stowarzyszeniom
i fundacjom). Pomagaj¹c osobie starszej, powinnimy wspieraæ j¹ w jak najd³u¿szym samodzielnym i niezale¿nym ¿yciu. Dziêki temu umacniamy w seniorach
poczucie w³asnej wartoci i autonomii.
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Po drugie w dzia³aniach na rzecz osób w wieku podesz³ym konieczna jest ich
aktywizacja, upodmiotowienie  tak¿e na rzecz zdrowia. Szczególnie za nale¿y
zwróciæ uwagê na przed³u¿anie zawodowej i spo³ecznej aktywnoci osób starszych,
wolontariat, twórczoæ oraz samopomoc. To aktywnoæ bowiem, szeroko rozumiana sprawnoæ jednostki  w sensie psychicznym, fizycznym i spo³ecznym decyduje
o jakoci ¿ycia cz³owieka.
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Natalia Romanowska  z wykszta³cenia chemiczka, absolwentka
Politechniki Wroc³awskiej. Z zawodu konsultantka do spraw projektów,
dowiadczenie zdobywa³a we Wroc³awskim Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wroc³awskiej
i firmie konsultingowej Innova. Aktualnie prowadzi firmê Outspider.
Swoj¹ przygodê z AVEC i
zaczê³a w 2009 r. od razu
podbijaj¹c serca Seniorów i nie tylko,
w 2010 roku zosta³a wiceprezesem
Stowarzyszenia AVEC oraz koordynatorem kursów komputerowych prowadzonych dla seniorów. Elektryzuje swoimi pomys³ami na ¿ycie, ambitna i energiczna! Interesuje siê trekkingiem wysokogórskim, wspinaczk¹, a ostatnio ¿eglarstwem. Mi³oniczka... kolekcjonerka kamieni.

Seniorem

@ktywnym

Unijne mo¿liwoci finansowania
przedsiêwziêæ prosenioralnych.
Przegl¹d i systematyka róde³
Streszczenie: Prezentowany artyku³ jest prób¹ systematyzacji informacji na temat mo¿liwoci finansowania projektów, dedykowanych osobom powy¿ej 50. roku ¿ycia, ze róde³ pochodz¹cych z ró¿nych
funduszy europejskich zarówno na szczeblu centralnym, krajowym, jak i regionalnym. Przedstawiono
równie¿ programy operacyjne, które przewiduj¹ mo¿liwoæ realizacji projektów prosenioralnych wraz
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ze szczegó³owymi informacjami na temat beneficjantów i potencjalnych wnioskodawców. Dodatkowo
wyliczono równie¿ katalog dokumentów  aktów normatywnych, z których mo¿na czerpaæ informacje
na temat procedur zwi¹zanych z uzyskaniem niezbêdnych do realizacji zamierzonych dzia³añ rodków finansowych. Celem, który przywieca³ autorkom, by³o u³atwienie znalezienia konkretnych informacji na temat mo¿liwoci finansowania projektów dedykowanych seniorom w g¹szczu setek publikacji powiêconych tej tematyce.

S³owa kluczowe: projekty, programy operacyjne, dotacje UE, seniorzy, 50+.

Wprowadzenie

W pe³ni rozwiniête pañstwo powinno posiadaæ trzy daj¹ce siê wyranie okreliæ sektory: publiczny, do którego zaliczamy rz¹d, samorz¹d oraz inne agendy pañstwowe, rynkowy  tu odnajdujemy podmioty
, czyli nastawione na zysk
oraz trzeci sektor  ochotniczy,
, skupiaj¹cy organizacje opieraj¹ce siê na
ideach samopomocy, aktywizacji, tworz¹cy i wykorzystuj¹cy inicjatywy oddolne.
Obecnie istnieje wiele organizacji, najczêciej pozarz¹dowych, wspieraj¹cych aktywnoæ osób po 50. roku ¿ycia. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ aktywnoæ jest tu rozumiana zarówno jako aktywnoæ sportowa, zdrowotna, jak i edukacyjna. W Polsce powstaje
coraz wiêcej inicjatyw  co nie znaczy, i¿ ju¿ osi¹gnêlimy poziom zaspokajaj¹cy
potrzeby spo³eczne  które promuj¹ nowy styl ¿ycia i nowe kierunki rozwoju osób
po 50. roku ¿ycia. Coraz wiêcej równie¿ tworzy siê programów, które wspieraj¹
seniorów przy zak³adaniu swoich firm, lub te¿ zwi¹zanych z porednictwem pracy
dla seniorów, czy te¿ oferuj¹cych ró¿nego rodzaju szkolenia.
Na drodze realizacji tych idei napotykamy wiele ró¿nych trudnoci, z których
najpowa¿niejsz¹ wydaje siê byæ kwestia pozyskania niezbêdnych funduszy. Dlatego te¿ celem niniejszego artyku³u jest przegl¹d róde³ finansowania i informacji na
temat projektów dotowanych przez Uniê Europejsk¹a tak¿e mo¿liwoci uzyskania
wsparcia finansowego na dzia³alnoæ prosenioraln¹ w Polsce. Ze wzglêdu na obszernoæ zagadnienia z prezentowanych treci wy³¹czone zosta³y szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad tworzenia wniosków o dofinansowanie. Z uwagi na fakt,
i¿ system dotowania przedsiêwziêæ przez Uniê Europejsk¹ pos³uguje siê swoist¹
nomenklatur¹, konieczne sta³o siê dokonywanie na bie¿¹co pewnych ucileñ terminologicznych, skróty podane zosta³y w nawiasach.
Jednym z najwa¿niejszych obecnie róde³ finansowych umo¿liwiaj¹cym wsparcie
aktywnoci osób po 50. roku ¿ycia s¹ dotacje pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej. Sposób pozyskania funduszy i ich póniejsze wykorzystanie zale¿y od rodzaju podmiotu (instytucji, osoby) wnioskuj¹cego o tê dotacjê. Ponadto fundusze pozyskiwane z bud¿etu Unii Europejskiej s¹ najczêstszym ród³em finansowania wy¿ej
opisanych dzia³añ, poniewa¿ tego rodzaju inicjatywy na szczeblu rz¹dowym nadal
nie ciesz¹ siê zbyt du¿ym poparciem.
O potrzebie dofinansowania inicjatyw obejmuj¹cych szeroko rozumiane przeciwdzia³anie wykluczeniu seniorów wiadczy przeprowadzony w lipcu 2008 roku
for profit

non profit
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Raport
, zwracaj¹cy uwagê polityków, liderów opinii
publicznej oraz mediów na rolê oraz znaczenie jakoci i poziomu kapita³u intelektualnego dla seniorów, który plasuje Polskê na ostatnim miejscu wród 16 krajów
europejskich objêtych porównaniem.
Indeks Kapita³u Intelektualnego

Wykres 1. Indeks Kapita³u Intelektualnego seniorów
ród³o: http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf, dostêp: 10.06.2010 r.

Jako przyczyny umiejscowienia Polski na tak niekorzystnym miejscu w rankingu badanych pañstw zdiagnozowano:
 niski poziom aktywnoci zawodowej polskich seniorów,
 wysoki poziom poczucia alienacji wród osób starszych,
 niski poziom dostêpnoci us³ug medycznych liczony jako liczba lekarzy na
1000 mieszkañców.
Problem ten staje siê coraz bardziej pal¹cy z uwagi na proces starzenia siê spo³eczeñstwa w Polsce. Dlatego te¿ polityka pañstwa wobec seniorów powinna zostaæ
zmieniona. Niestety nasze pañstwo, które powinno opiekowaæ siê osobami starszymi i gwarantowaæ im prawa zgodnie z E
, nie spe³nia swojego obowi¹zku, a w konsekwencji ca³y ciê¿ar opieki i organizowania czasu osobom
starszym spoczywa na rodzinie. Dopiero od kilku lat obserwujemy delikatne przesuniêcie rodka ciê¿koci w zakresie wspomnianych obowi¹zków z cz³onków rodziny na organizacje pozarz¹dowe. Wed³ug przywo³anego ju¿ raportu
pog³êbianie siê niekorzystnych procesów demograficznych w d³uuropejsk¹ Kart¹ Spo³eczn¹

Kapita³ Inte-

lektualny Polski
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gim horyzoncie czasowym grozi zapaci¹ finansów publicznych i niemo¿liwoci¹
wiadczenia opieki przez pañstwo na rzecz starszych pokoleñ. Kryzysu wtórnego
regresu demograficznego mo¿na unikn¹æ poprzez aktywizacjê zawodow¹ pokolenia seniorów i wyd³u¿enie okresu aktywnoci zawodowej . Rozwi¹zaniem tego
problemu maj¹ byæ m.in. programy operacyjne finansowane ze rodków unijnych.
Dlatego te¿ w artykule wyeksponowano to w³anie ród³o finansowania wraz
z krótk¹ prezentacj¹ genezy omawianych dotacji.
Uzyskane do tej pory dofinansowania mo¿na podzieliæ na trzy etapy. Polska
ju¿ przed rokiem 2004 korzysta³a ze rodków unijnych, by³a to pomoc przedakcesyjna, przeznaczona dla krajów staraj¹cych siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej.
Nastêpnie  po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., w latach 2004
2006, otrzymalimy mo¿liwoæ korzystania ze rodków unijnych na tych samych
zasadach co pozosta³e pañstwa cz³onkowskie. Z kolei lata 20072013 to nowy okres
programowania Unii Europejskiej, w którym Polska otrzyma³a dalsze wsparcie na
ró¿nego rodzaju programy operacyjne.
Dotacje z UE cechuj¹ siê kilkoma zasadami, a jedn¹ z wa¿niejszych jest obowi¹zek wk³adu krajowego, co oznacza, ¿e na kwotê dofinansowania projektów sk³adaj¹
siê zarówno rodki z Unii Europejskiej, jak i krajowe. Poni¿sza tabelka ukazuje rozk³ad tych rodków w poprzednim okresie programowania 20042006 oraz
w obecnym 20072013. Takie wspó³finansowanie jest równie¿ zgodne z jedn¹ z zasad polityki spójnoci okrelan¹ mianem dodatkowoci lub inaczej zasad¹ wspó³finansowania czy uzupe³niania. Za³o¿eniem jej jest wsparcie, uzupe³nienie rodków
krajowych, a nie ich ca³kowite zast¹pienie.
1)

Tabela 1. Dotacje z UE

ród³o: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Czymsafundusze.aspx, dostêp: 09.11.2010 r.

1)

Kapita³ Intelektualny Polski, http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf,
dostêp: 10.06.2010 r.
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Dotacje mog¹ uzyskaæ zarówno osoby fizyczne, jak i ró¿nego rodzaju instytucje
(przedsiêbiorcy, gminy, szko³y, organizacje pozarz¹dowe i in.) w zale¿noci od celu,
jaki chc¹ osi¹gn¹æ. Jednak¿e osoby fizyczne mog¹ korzystaæ z dotacji wy³¹cznie poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, projektach naukowo-badawczych,
doradztwie, np. dotycz¹cym zak³adania w³asnej firmy. Uczestnictwo takie wymaga
spe³nienia szeregu warunków, m.in.: zakwalifikowania siê ze wzglêdu na wiek b¹d
przynale¿noæ do w³aciwej (czêsto zagro¿onej wykluczeniem) grupy spo³ecznej.
Beneficjenci  pomimo literalnego brzmienia przywo³anego pojêcia  obarczeni s¹
szeregiem obowi¹zków zwi¹zanych np. z uczestnictwem w zajêciach, zakoñczeniem szkolenia pod rygorem koniecznoci zwrotu dotacji, uzyskaniem certyfikatu.
Enumeratywnie wyliczone obowi¹zki beneficjentów wpisane s¹ cile w Regulamin
uczestnictwa w konkretnym projekcie finansowanym z UE, a wi¹¿¹cym i ostatecznym dla obu stron jest podpisanie umowy okrelaj¹cej wszystkie warunki, jakie
nale¿y spe³niæ, aby wzi¹æ udzia³ w projekcie europejskim, obowi¹zki, jakie spoczywaj¹ zarówno na organizatorze, jak i uczestniku projektu, oraz konsekwencje zerwania umowy.
Pozosta³e jednostki organizacyjne mog¹ ubiegaæ siê o dotacje poprzez napisanie wniosku o dofinansowanie. Uzyskanie takiej dotacji wi¹¿e siê z koniecznoci¹
bezwzglêdnego spe³nienia szeregu formalnoci. Niezmiernie wa¿nym jest, aby statutowe cele organizacji by³y zgodne z warunkami przyst¹pienia do konkursu. Beneficjent mo¿e staraæ siê o dowoln¹ dotacjê, jednak projekt, który chce zrealizowaæ,
musi wpisywaæ siê w konkretne cele wybranego programu operacyjnego oraz musi
byæ odpowiedzi¹ na zaproszenie do sk³adania wniosków przez odpowiedni¹ instytucjê porednicz¹c¹. Wniosek, który zosta³ poprawnie z³o¿ony do odpowiedniej instytucji, przechodzi nastêpnie weryfikacjê. Podczas tej oceny asesorzy na specjalnym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów KOP albo przyjmuj¹ wniosek i otrzymuje on dotacjê , albo odrzucaj¹ go  konsekwencj¹ czego jest brak dofinansowania.
Beneficjent, którego projekt zosta³ odrzucony, mo¿e z³o¿yæ protest. W takim wypadku wniosek oceniany jest ponownie przez nowy zespó³ asesorów na kolejnym
posiedzeniu KOP, a nastêpnie zostaje wydana ostateczna opinia.
Ocena wniosku sk³ada siê z dwóch czêci: formalnej i merytorycznej. Pierwsza
dotyczy spe³nienia wszystkich proceduralnych kryteriów dostêpu, drugiej natomiast podlega w szczególnoci bud¿et przedsiêwziêcia  koszty kwalifikowane, zasadnoæ planowanych wydatków, jak równie¿ sama idea projektu  istotnym jest,
by dok³adnie wpisywa³ siê on w cele programu operacyjnego, w ramach którego
jest przygotowywany. Czêstokroæ pominiêcie przy wype³nianiu formularza jednej
rubryki powoduje odrzucenie wniosku z uwagi na b³¹d formalny, a merytoryczna
czêæ wniosku nie zostaje nawet sprawdzona.
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Programy realizowane na szczeblu krajowym

Programy operacyjne, tworzone w ramach dzia³añ podejmowanych przez Uniê
Europejsk¹ w celu wsparcia rozwoju gospodarczego i zatrudnienia, s¹ cile powi¹zane z przedstawionymi poni¿ej dokumentami, strategiami, politykami i wytycznymi.
Jedn¹ z powy¿szych jest Narodowa Strategia Spójnoci (NSS) okrelana równie¿ mianem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Dokument ten okrela
priorytety i obszary wykorzystania, a tak¿e system wdra¿ania nastêpuj¹cych funduszy unijnych:
(EFRR),
(EFS),
.
NSS okrelana jest poprzez cele strategiczne oraz cele horyzontalne. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoci, zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej . Cel
ten osi¹gany jest poprzez realizacjê podrzêdnych celów horyzontalnych, do których
nale¿¹:
 poprawa jakoci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa,
 poprawa jakoci kapita³u ludzkiego i zwiêkszenie spójnoci spo³ecznej,
budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spo³ecznej maj¹cej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoci Polski,
 podniesienie konkurencyjnoci i innowacyjnoci przedsiêbiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartoci dodanej oraz rozwój
sektora us³ug,
 wzrost konkurencyjnoci polskich regionów i przeciwdzia³anie ich marginalizacji spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych
na obszarach wiejskich .
Powy¿sze cele NSS realizowane s¹ na kilka sposobów zarówno poprzez dzia³ania o charakterze prawno-podatkowym, jak równie¿ za pomoc¹ stworzonych przez
Uniê Europejsk¹ programów operacyjnych  zarz¹dzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a tak¿e Regionalnych Programów Operacyjnych  zarz¹dzanych przez organy wykonawcze województw, czyli ich zarz¹dy oraz za pomoc¹
projektów wspó³finansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, do których
nale¿¹:
l

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

l

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

l

Funduszu Spójnoci

2)

3)

2)

3)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx, dostêp: 10.09.2010 r.
Tam¿e.
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 EFRR i FS,
 EFRR,
 EFS,
16 programów regionalnych  EFRR,
 EFRR,
 EFRR,
 EFRR.
(EFRR),
(EFS)  fundusze strukturalne oraz
stanowi¹ finansowe narzêdzia
dla polityki spójnoci realizowanej przez Uniê Europejsk¹. Sporód tych trzech
najwiêkszym jest
(EFRR), którego celem
jest zwiêkszenie spójnoci gospodarczej i spo³ecznej w Unii Europejskiej poprzez
likwidacjê nierównoci pomiêdzy regionami.
EFRR finansuje:
 bezporednie wsparcie inwestycji realizowanych w przedsiêbiorstwach
(w szczególnoci w MP) w celu utworzenia trwa³ych miejsc pracy,
 infrastruktury zwi¹zane z badaniami i innowacj¹, telekomunikacj¹, ochron¹
rodowiska, energi¹ i transportem,
 instrumenty finansowe (fundusze kapita³u wysokiego ryzyka, fundusze rozwoju lokalnego) w celu wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego oraz u³atwienia wspó³pracy miêdzy miastami i regionami,
narzêdzia pomocy technicznej .
Jak zauwa¿ono powy¿ej, EFRR finansuje równie¿ wszystkie programy operacyjne.
Drugim co do wielkoci jest
(EFS), którego celem
jest poprawa jakoci i dostêpnoci miejsc pracy, a tak¿e mo¿liwoci zatrudnienia na
terenie Unii Europejskiej. W ramach EFS najczêciej realizuje siê przede wszystkim
szkolenia, warsztaty czy te¿ ró¿norodne formy wspierania zatrudnienia.
W obszarze zainteresowania EFS znajduje siê idea ci¹g³ego przystosowywania
pracowników i przedsiêbiorstw poprzez systemy nauki przez ca³e ¿ycie, a tak¿e
opracowanie i rozpowszechnianie nowatorskich zasad organizacji pracy. W dalszej
kolejnoci EFS zajmuje siê dostêpem do zatrudnienia dla poszukuj¹cych pracy, osób
nieaktywnych oraz kobiet i emigrantów, a tak¿e integracj¹ spo³eczn¹ osób pokrzywdzonych przez los i walk¹ z dyskryminacj¹ na rynku pracy. Ostatni¹ dziedzin¹
wyznaczaj¹c¹ obszar dzia³añ EFS jest wzmocnienie kapita³u ludzkiego poprzez reformê systemów kszta³cenia oraz utworzenie sieci placówek edukacyjnych.
Ostatnim filarem polityki spójnoci UE jest wspomniany
(FS),
o którym nale¿y wspomnieæ, mimo i¿ nie jest on bezporednio zwi¹zany z aktywnoci¹ osób po 50. roku ¿ycia. Jednak¿e w ramach tego funduszu  wspieraj¹cego
rodowisko i transport  dotacje przekazywane Polsce po wst¹pieniu do Unii Eurol

Program Infrastruktura i rodowisko

l

Program Innowacyjna Gospodarka

l

Program Kapita³ Ludzki

l
l

Program Rozwój Polski Wschodniej

l

Program Pomoc Techniczna

l

Programy Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Spo³eczny

Fundusz Spójnoci

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4)

Europejski Fundusz Spo³eczny

Fundusz Spójnoci

4)

http://www.bps.uw.edu.pl/europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego.html, dostêp: 10.09.2010 r.
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pejskiej by³y najwy¿sze z przekazanych jakiemukolwiek pañstwu cz³onkowskiemu.
G³ównymi odbiorcami wspomnianego dofinansowania s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego pañstw, których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkañca jest ni¿szy ni¿ 90% redniej w pañstwach Unii Europejskiej.
Najwa¿niejszymi dokumentami ustanawiaj¹cymi zasady korzystania z funduszy europejskich s¹:
(SWW) oraz
(NSRO). Pierwsze stanowi¹ istotny dokument okrelaj¹cy
obszary, dla których powinny zostaæ przeznaczone dotacje i staj¹ siê punktem wyjcia do opracowania
(NSRO), okrelanych równie¿, jak ju¿ wspomiano, mianem
(NSS), które
stanowi¹ najwa¿niejszy polski dokument dotycz¹cy dofinansowania z UE. To w³anie te dokumenty okrelaj¹, na co powinny zostaæ wydane pieni¹dze uzyskane
przez Polskê z wy¿ej opisanych funduszy. Narodowa Strategia Spójnoci na lata
20072013 stawia sobie za cel tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoci zapewniaj¹cej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej .
Wy¿ej opisane dokumenty stanowi¹ bazê dla opracowania Programów Operacyjnych, w ramach których ju¿ bezporednio mo¿na uzyskaæ dotacje na konkretne
dzia³ania. Sprowadza to
do rangi instrumentów stworzonych
na u¿ytek praktycznej realizacji celów EFRR, EFS oraz FS.
Do ka¿dego z programów przygotowane zosta³y
(SZOP), a uzupe³nieniem zawartych w SZOP-ie informacji jest zarówno dokumentacja konkursowa, przygotowywana przed rozpoczêciem ka¿dego konkursu na projekty, jak równie¿ niezbêdne akty prawne reguluj¹ce np. zasady udzielania pomocy
publicznej.
Oprócz szeciu g³ównych
istnieje jeszcze 16 regionalnych, bêd¹cych uzupe³nieniem dokumentów strategicznych UE i obejmuj¹cych poszczególne województwa.
Przedstawione powy¿ej formy finansowania wszelkich dzia³añ prowadzonych
przez Uniê Europejsk¹ odbywaj¹ siê na szczeblu krajowym lub regionalnym. Mo¿emy jednak wyró¿niæ dodatkowo dotacje na szczeblu Europejskim, które odbywaj¹
siê w ramach programów prowadzonych przez Komisjê Europejsk¹. O dofinansowanie w ich ramach mog¹ siê ubiegaæ m.in. wszystkie organizacje ze wszystkich
krajów cz³onkowskich, jak i spoza UE. Dotacje na szczeblu Europejskim wdra¿ane
i zarz¹dzane s¹ przez Komisjê Europejsk¹ na poziomie centralnym, jak równie¿ za
pomoc¹ specjalnie do tego stworzonych jednostek w krajach cz³onkowskich.
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty

Narodowe Strate-

giczne Ramy Odniesienia

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Narodowej Strategii Spójnoci

5)

Programy Operacyjne

Szczegó³owe Opisy Priorytetów

Programów Operacyjnych

5)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wstepdofunduszyeuropejskich/strony/celepolitykispojnosci.aspx, dostêp: 10.09.2010 r.
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Programy realizowane na szczeblu centralnym

Poni¿ej przedstawione zostan¹ programy realizowane na szczeblu centralnym:

,

,

,

,

,

,

,

,
 Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia solidarnoci spo³ecznej 
,
 ,

,
 Programy w obszarze wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci,
 Instrumenty polityki zewnêtrznej,
 Instrumenty polityki spójnoci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybackiej.
Uczenie siê przez ca³e ¿ycie
Erasmus Mundus

Kultura

Europa dla obywateli

Media

Drugi wspólnotowy program dzia³añ w dziedzinie zdrowia
Bezpieczniejszy Internet
M³odzie¿ w dzia³aniu

Progress
Life+

Instrument Finansowy Ochrony Ludnoci

Opis programów zajmuj¹cych siê problematyk¹ seniorów

Prekursorami programu Uczenia siê przez ca³e ¿ycie by³y:
i
, z których to najistotniejsze dzia³ania ujête zosta³y w przewidziany na lata 20072013
. Jego celem jest rozwój ró¿nych form uczenia siê przez ca³e ¿ycie poprzez wspieranie wspó³pracy miêdzy systemami edukacji i szkoleñ w krajach uczestnicz¹cych . Natomiast przewidywanym efektem ma staæ siê podnoszenie jakoci
i zwiêkszenie atrakcyjnoci szkolnictwa i kszta³cenia zawodowego w Europie .

SOCRATES, Leonar-

do da Vinci, Jean Monnet, e-Learning

European Language Label

Lifelong Learning

Programme

6)

7)

Tabela 2. Struktura programu Uczenie siê przez ca³e ¿ycie

ród³o: http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/2/, dostêp: 11.06.2010 r.

6)
7)

http://www.frse.org.pl/programy-frse/uczenie-sie-przez-cale-zycie, dostêp: 15.08.2010 r.
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/prior_pl.pdf, dostêp: 15.08.2010 r.
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Beneficjentami programu Uczenie siê przez ca³e ¿ycie mog¹ byæ zarówno uczniowie, studenci, nauczyciele, jak i ró¿nego rodzaju instytucje szkoleniowe, przedsiêbiorstwa, partnerzy spo³eczni, stowarzyszenia, orodki naukowo-badawcze i inne
jednostki organizacyjne zajmuj¹ce siê szeroko pojêt¹ edukacj¹. Warto równie¿ zauwa¿yæ, i¿ Lifelong Learning Programme dofinansowany jest w 75% przez UE, natomiast pozosta³e 25% stanowiæ ma wk³ad w³asny instytucji wnioskuj¹cych.
Programem, który dotyczy szeroko rozumianej edukacji osób doros³ych wspieraj¹cym wspó³pracê europejsk¹ na tym obszarze jest Grundtvig, który swoj¹ ofertê
kieruje do ró¿nych organizacji zajmuj¹cych siê kszta³ceniem beneficjentów ostatecznych programu. Promuje on przede wszystkim edukacjê osób z grup wymagaj¹cych szczególnego wsparcia. Odnajdujemy tu osoby niepe³nosprawne, osoby starsze, mniejszoci narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a tak¿e zamieszkuj¹ce tereny o utrudnionym dostêpie do oferty edukacyjnej dla doros³ych .
8)

Tabela 3. Program Grundtvig

8)
9)

http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/2/, dostêp: 11.06.2010 r.
Tam¿e.
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ród³o: opracowanie w³asnie na podstawie http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/2/, dostêp,
11.06.2010 r.

Programy na szczeblu krajowym lub regionalnym
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

Politykê dotycz¹c¹ aktywizacji osób po 50. roku ¿ycia w Programie Operacyjnym
Kapita³ Ludzki realizuje siê w regionalnych programach operacyjnych. Dzia³ania, które
podejmowane s¹ w ramach wsparcia osób po 50. roku ¿ycia (czasami ju¿ od 45. roku
¿ycia), zawarte s¹ w priorytetach, czyli mo¿na powiedzieæ czêciach/poddzia³aniach
programu operacyjnego. S¹ to priorytety VII.3 oraz IX.5. Ponadto dzia³ania dotycz¹ce
aktywizacji osób do 64. roku ¿ycia, a zatem w wieku zawodowym, s¹ skierowane priorytety VI.1.1, VI.2, VII.1.1, VII.2.1. Niewielka liczba wymienionych programów uzmys³awia, jak ma³a czêæ rodków UE przeznaczona jest na dzia³ania zwi¹zane z aktywizacj¹ seniorów. Priorytety te zostan¹ poni¿ej krótko scharakteryzowane.
Wspomniane priorytety wskazuj¹ cele, jakie nale¿y zrealizowaæ, jak równie¿ dzia³ania, jakie nale¿y podj¹æ, aby je osi¹gn¹æ. Ponadto priorytety okrelaj¹ typy projektów
dofinansowanych. Odnajdujemy tutaj projekty systemowe dotycz¹ce dofinansowania
zadañ publicznych realizowanych w sposób okrelony w odrêbnych przepisach prawa
i przez jednostki wskazane w tych przepisach  oraz projekty konkursowe  sk³adane
w odpowiedzi na konkurs og³oszony przez Instytucjê Porednicz¹c¹ w oparciu o Plany
Dzia³ania dla poszczególnych priorytetów POKL. By dope³niæ opisu systemu dotowania przedsiêwziêæ w ramach POKL, konieczne jest równie¿ przybli¿enie pojêcia Instytucji Wdra¿aj¹cych. Instytucj¹ tak¹ jest jednostka, która przyznaje dofinansowanie na realizacjê projektu w ramach POKL. Do niej nale¿y og³aszanie konkursów, przeprowadzanie oceny formalnej wniosków, organizowanie prac Komisji Oceny Projektów (KOP),
podpisywanie umów z projektodawcami, monitorowanie realizacji projektów, a tak¿e
wyp³ata lub zwrot kosztów poniesionych przez projektodawców. W województwie
dolnol¹skim instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ priorytety VI oraz VII jest DWUP (Dolnol¹ski
Wojewódzki Urz¹d Pracy), natomiast priorytet IX jest wdra¿any przez UMWD (Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Dolnol¹skiego).

Tabela 4. Charakterystyka priorytetów
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (http://www.mrr.gov.pl/)
oraz strony Dolnol¹skiego Wojewódzkiego Urzêdu Pracy (http://www.dwup.pl/).
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Tabela 5. Dokumenty konieczne do zapoznania siê przy pisaniu projektu z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (http://www.mrr.gov.pl/)
oraz strony Dolnol¹skiego Wojewódzkiego Urzêdu Pracy (http://www.dwup.pl/).
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Na zakoñczenie nale¿y stwierdziæ, i¿ co prawda Komisja Europejska proponuje
dzia³ania, które wspieraj¹ inicjatywy prosenioralne, jednak wobec rosn¹cego problemu, jakim jest starzenie siê spo³eczeñstwa, mog¹ byæ one niewystarczaj¹ce.
Z przeprowadzonej analizy unijnych mo¿liwoci wspierania osób po 50. roku ¿ycia
wynika, i¿ programów pomocowych jest niewiele. Dodatkowym problemem przy
dotacjach unijnych wydaje siê byæ nieumiejêtnoæ ich wykorzystania i z³e zarz¹dzanie rodkami. Pomimo tego, i¿ coraz czêciej s³yszymy o szkoleniach komputerowych dla seniorów lub akcjach sportowych czy kulturalnych, brakuje ci¹gle dobrze
poprowadzonej kampanii edukacyjno-reklamowej na temat aktywnoci
i aktywizacji osób po 50. roku ¿ycia. Taka sytuacja sprawia, i¿ spora wiêkszoæ spo³eczeñstwa nie wie nawet o istnieniu takich programów, a co za tym idzie projekty,
które otrzyma³y dotacje, czêsto maj¹ problemy z osi¹gniêciem wskaników narzuconych we wniosku.
Brak zainteresowania ze strony spo³eczeñstwa tym problemem i niewiedza na
temat mo¿liwoci pomocowych sprawia, ¿e problem starzej¹cego siê spo³eczeñstwa
jest marginalizowany i spychany na dalszy plan. Dialog spo³eczny jest tu bardzo
istotny, poniewa¿ zmusza polskiego ustawodawcê i w³adze Unii Europejskiej do
prowadzenia rozmów i szukania rozwi¹zañ. Dlatego miejmy nadziejê, ¿e rok 2012,
który przez Parlament Europejski i Radê Unii Europejskiej og³oszony zosta³ Europejskim Rokiem Aktywnoci Osób Starszych i Solidarnoci Miêdzypokoleniowej,
zapocz¹tkuje istotne i konieczne zmiany w tym tak trudnym temacie.
Ponadto mocno sformalizowany system sk³adania wniosków aplikacyjnych oraz
obostrzenia nak³adane na potencjalnych projektodawców przez Uniê Europejsk¹ s¹
tak rygorystyczne, ¿e czêsto ma³e instytucje, które nie maj¹ wystarczaj¹cego zabezpieczenia finansowego, nie s¹ w stanie powalczyæ o uzyskanie dotacji na projekt.
Taka sytuacja powoduje czêsto niewykorzystanie rodków finansowych na dany
priorytet, a w lad za tym zwrot pieniêdzy do Unii Europejskiej przez Polskê i nieosi¹gniêcie zak³adanych w programach operacyjnych i planach wskaników.
Bibliografia:

Dostêp do organizacji pozarz¹dowych do funduszy strukturalnych  stan obecny

Gumkowska M., Herbst J.,
, Warszawa 2006.
Kwiatkiewicz A.,

i perspektywy

Instytucje wdra¿aj¹ce a organizacje pozarz¹dowe  blaski i cienie wspó³pracy w procesie
absorpcji funduszy strukturalnych, Warszawa 2007.
Narodowa Strategia Spójnoci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 20072013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki 20072013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
Netografia:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/prior_pl.pdf, dostêp: 15.08.2010 r.
http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/2/, dostêp: 11.06.2010r.
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http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf, dostêp: 10.06.2010 r.
http://www.bps.uw.edu.pl/europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego.html, dostêp: 10.09.2010 r.
http://www.dwup.pl/.
http://www.frse.org.pl/programy-frse/uczenie-sie-przez-cale-zycie, dostêp: 15.08.2010 r.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Czymsafundusze.aspx, dostêp: 09.11.2010 r.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx, dostêp:
10.09.2010 r.
http://www.mrr.gov.pl/.
Kapita³ Intelektualny Polski, http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf,
dostêp: 10.06.2010 r.
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mgr Anna Dobrzycka
Politechnika Wroc³awska
anna.dobrzycka@interia.pl

Anna Dobrzycka, absolwentka
zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej. Interesuje siê zagadnieniami
zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem projektami, a w szczególnoci problematyk¹
pozyskiwania rodków na ich realizacjê, bud¿etowaniem oraz kontrol¹
zmian w bud¿ecie (zarz¹dzaniem
kosztami projektu).
W roku 2010 podczas pisania
pracy dyplomowej zajmowa³a siê
wy¿ej wymienionymi kwestiami na
przyk³adzie projektu
.
W wolnych chwilach zapalony
kibic sportowy. Uwielbia czytaæ ksi¹¿ki i dobrze siê bawiæ z przyjació³mi.

@ktywny Senior

Opracowanie bud¿etu dla projektu
@ktywny Senior
Streszczenie: Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie czytelnikowi wniosków, jakie nasunê³y

@ktywny Senior

mi siê podczas analizowania bud¿etu projektu
przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik zarz¹dzania projektem. W prezentowanym artykule skupi³am siê na analizie bud¿etu
przed wprowadzeniem proponowanych przeze mnie rozwi¹zañ instrumentalnych zwi¹zanych z jego
realizacj¹ oraz wynikach moich badañ. Przedstawi³am tak¿e sposób kontroli wykonania bud¿etu projektu metod¹ Earned Value. Na zakoñczenie prezentujê pewne propozycje zmian w bud¿ecie projektu
, które w przysz³oci mog³yby pomóc unikn¹æ trudnoci finansowych, z jakimi borykali
siê twórcy i organizatorzy projektu.

@ktywny Senior

S³owa kluczowe: koszty, zarz¹dzanie projektami, bud¿et.

W dzisiejszych czasach trudno jest wyobraziæ sobie realizowanie przedsiêwziêcia bez wczeniejszego jego zaplanowania. Odpowiednie wykonanie tego zadania,
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a tak¿e w³aciwe zarz¹dzanie projektem w trakcie jego trwania, potrafi przynieæ
wymierne korzyci. Ka¿da nawet najmniejsza inwestycja powinna byæ realizowana
na podstawie dokumentacji projektowej zawieraj¹cej potrzebne plany i rysunki
wykonawcze, obliczenia techniczne oraz przewidywane koszty przedsiêwziêcia.
Koszty projektu wzbudzaj¹ najwiêcej emocji. Jednym z wa¿niejszych obowi¹zków mened¿erów przedsiêwziêcia jest tworzenie i przestrzeganie bud¿etu. Ze wzglêdu na gro¿¹ce w przypadku jego przekroczenia powa¿ne konsekwencje dla klienta
oraz realizatora nale¿y do³o¿yæ szczególnych starañ przy konstruowaniu planu finansowego projektu. Bud¿etowanie mo¿e okazaæ siê mniej lub bardziej skuteczne
w zale¿noci od zastosowanych metod i technik oraz mo¿liwoci pozyskania informacji o kosztach oraz sposobach finansowania.
Przygotowanie i urzeczywistnienie takich przedsiêwziêæ, jak projekt
, zrealizowany w Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Sektor 3,
zawsze wydawa³o mi siê interesuj¹ce i ciekawe. Podczas studiów pozna³am zasady
, co utwierdzi³o mnie w tym przekonaniu. W niniejszym artykule postaram siê przedstawiæ wyniki moich badañ oraz wprowadziæ poznane metody zarz¹dzania projektami do konkretnego przedsiêwziêcia.
jest
pomys³em przysz³ociowym, bo, jak wiadomo, jestemy spo³eczeñstwem starzej¹cym siê, a takie przedsiêwziêcia pozwalaj¹ na aktywizacjê ludzi w starszym wieku
i przeciwdzia³aj¹ wykluczeniu tej grupy spo³ecznej. Ni¿ej przedstawiony projekt
wychodzi w pewnym stopniu naprzeciw rozwi¹zywaniu niektórych problemów
staroci i wspó³uczestnictwa w zdobyczach wspó³czesnej cywilizacji, jakimi s¹ miêdzy innymi komputery. Umiejêtnoæ ich obs³ugi stwarza ludziom w podesz³ym wieku
nowe mo¿liwoci kontaktowania siê ze wiatem i realizacji niektórych zainteresowañ.
Celem przeprowadzonych badañ by³o zaproponowanie rozwi¹zañ instrumentalnych oraz przeprowadzenie kontroli bud¿etu projektu
. Badania
by³y oparte g³ównie na metodzie zwanej wywiadem.
W ramach tej metody zastosowa³am nastêpuj¹ce techniki badawcze :
v wywiad pog³êbiony przeprowadzony z kierownikiem projektu,
v badania ankietowe przeprowadzone wród uczestników projektu,
@ktywny

Senior

Project Managment

1)

@ktywny Senior

@ktywny Senior

2)

3)

1)

Project Management  (zarz¹dzanie projektami), które nale¿y rozumieæ jako zastosowanie wiedzy,

umiejêtnoci, narzêdzi i technologii w czynnociach projektu, aby osi¹gn¹æ lub przewy¿szyæ potrzeby i oczekiwania zleceniodawców. E. Nowak,
, Kraków 2006,
s. 209242.
Metoda badañ to zespó³ teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych
obejmuj¹cych ca³oæ postêpowania badacza, zmierzaj¹cych do rozwi¹zania problemu naukowego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metodologia_bada%C5%84_pedagogicznych, dostêp: 05.11.2010 r.
Techniki badañ to czynnoci praktyczne, regulowane wypracowanymi drog¹ dowiadczenia dyrektywami pozwalaj¹cymi na otrzymanie optymalnie sprawdzalnych informacji (np. obserwacja,
wywiad, ankieta, badanie dokumentów, analiza treci, techniki projekcyjne).

Strategiczne zarz¹dzanie kosztami

2)

3)
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v

metoda
(metoda wartoci zrealizowanej) kontroli poniesionych
kosztów w projekcie.
Earned Value

4)

Bud¿et projektu @ktywny Senior

Bud¿et przedstawia³ listê wszystkich zadañ wykonanych w projekcie oraz koszty
z nimi zwi¹zane (tabela 1). Patrz¹c na plan finansowy projektu
, mo¿na
siê zapoznaæ z wydatkami, jakie nale¿a³o ponieæ, aby ka¿de zadanie zosta³o ukoñczone. Pocz¹tkowo na podstawie udzielonych odpowiedzi na zaproszenia do wziêcia udzia³u w projekcie, bud¿et planowany by³ dla 200210 osób, a zrealizowany
zosta³ dla 60. Ograniczenie iloci uczestników projektu by³o spowodowane brakiem
wsparcia finansowego ze strony gminy. Rodzaje zadañ w projekcie by³y nastêpuj¹ce :
badania lekarskie na pocz¹tku szkolenia,
ocena sprawnoci psychofizycznej na pocz¹tku szkolenia,
edukacja w zakresie obs³ugi komputera i Internetu,
edukacja w zakresie aktywnoci ruchowej,
warsztaty i seminaria andragogiczne,
warsztaty
,
ocena sprawnoci psychofizycznej na koñcu szkolenia,
badania lekarskie na koñcu szkolenia,
zarz¹dzanie projektem,
konsultacje naukowe.
W trakcie przygotowywania projektu w nieformalnych rozmowach i spotkaniach z przedstawicielami Urzêdu Miasta potwierdzano sens i przydatnoæ tego
przedsiêwziêcia, ale kiedy dosz³o do konkretów, okaza³o siê, i¿ na tak innowacyjny
program nikt nie zaryzykuje rodków publicznych, pomimo tego, ¿e stanowi³y one
tylko 50% wartoci ca³ego bud¿etu . Mimo licznych ciêæ w planowanych kosztach
nie uda³o siê uzyskaæ wsparcia ze strony gminy.
Kwoty w bud¿ecie pocz¹tkowym by³y szacowane na podstawie przybli¿onych
stawek zaplanowanych dzia³añ. Wszystkie koszty wynagrodzeñ dla osób prowadz¹cych ustalane by³y w oparciu o ich propozycje i weryfikowane z cen¹ na rynku.
@ktywny Senior

5)

l
l
l
l
l
l

Filozofia cz³owieka

l
l
l
l

6)

4)

5)
6)

Earned Value (metoda wartoci zrealizowanej)  Zarz¹dzanie projektem t¹ metod¹ pozwala wszystkim udzia³owcom projektu (inwestor, w³aciciele i akcjonariusze, sponsorzy projektu, instytucje
finansowe, project manager i zespó³ projektowy, wykonawcy i kooperanci) na kompleksow¹ kontrolê realizacji kontraktu w aspekcie rzeczowym, czasowym i kosztowym. Dziêki pe³nej integracji
informacji o wykonanym zakresie prac, terminach ich realizacji i poniesionych kosztach, mo¿na na
bie¿¹co analizowaæ wykonanie bud¿etu projektu (BCWS  Planowany Koszt Planowanej Pracy,
ACWP  Rzeczywisty Koszt Wykonanej Pracy, BCWP  Planowany Koszt Wykonanej Pracy)
i identyfikowaæ szczegó³owo i obiektywnie wielkoæ i przyczyny odchyleñ. http://www.getmanager.com.pl/narzedzia/earned_value.html, dostêp: 27.12.2009 r.
Wywiad przeprowadzony z kierownikiem projektu M. Ferencem dnia 10.03.2010 r.
Tam¿e.
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W podobny sposób by³y ustalane pozosta³e pozycje. Do ich szacowania nie u¿yto
¿adnej z metod wykorzystywanych w zarz¹dzaniu projektami, przez co kalkulacja
nie by³a dok³adna. W przysz³oci nale¿y zwróciæ znaczn¹ uwagê na tê kwestiê
i skorzystaæ z jednej z czterech metod szacowania kosztów :
I. Szacowanie wstêpuj¹ce (bottom-up).
1. Obejmuje nastêpuj¹ce elementy:
a) dekompozycja projektu na najmniejsze sk³adowe,
b) szacowanie kosztów na poziomie szczegó³owych elementów,
c) sumowanie kosztów od szczegó³u do ogó³u.
2. Cechy charakterystyczne metody:
a) dok³adnoæ oszacowania rzêdu 5%,
b) metoda bardzo pracoch³onna, zw³aszcza w pierwszych oszacowaniach,
c) dobre udokumentowanie analizy mo¿e byæ wykorzystane w przysz³ych
projektach (kapitalizacja wiedzy).
3. Do szacowania kosztów metod¹
potrzebne s¹ dok³adne informacje o:
a) zasobach rzeczowych potrzebnych do realizacji poszczególnych zadañ,
b) zasobach ludzkich,
c) wszystkich wydatkach (te¿ administracyjnych).
II. Metody szacowania kosztów poprzez analogiê (
):
1. Oszacowanie na podstawie rzeczywistych kosztów wczeniejszych projektów.
2. Je¿eli oszacowanie oparte jest na podobnym projekcie z przesz³oci  redni
b³¹d oszacowania wynosi +/ 15%, w przeciwnym przypadku b³¹d jest rzêdu +/ 35%.
3. Wymaga banku wiedzy o kosztach ró¿nego typu projektów (kapitalizacja
wiedzy o zrealizowanych projektach).
III. Modelowanie parametryczne:
1. Szukane koszty projektu (podprojektu, zadañ) s¹ zadane wzorem analitycznym.
2. Wystarczy podstawiæ do wzoru odpowiednie wartoci (parametry).
3. Przyk³ady parametrów:
a) w budownictwie: np. powierzchnia, objêtoæ,
b) w informatyce: iloæ instrukcji w kodzie ród³owym,
c) w ka¿dej dziedzinie: z³o¿onoæ projektu, innowacyjnoæ, stopieñ znajomoci (trudnoci) klienta.
4. Modele parametryczne wymagaj¹ przetestowania na wielu projektach.
5. Zweryfikowane modele s¹ bardzo u¿yteczne.
7)

bottom-up

top-down

7)

www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Kuchta/dokt-proj1.ppt, dostêp: 11.12.2009 r.
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IV. Ocena ekspercka
1. Pojedynczy ekspert mo¿e siê bardzo pomyliæ (do 70%), dlatego urednia siê
oceny wielu ekspertów.
2. Dok³adnoæ oszacowania rzêdu 1520% zapewnia udzia³ oko³o 70 ekspertów(!).
3. Metoda droga .
W oparciu o dowiadczenie najlepsz¹ metod¹ tutaj mo¿e okazaæ siê szacowanie przez analogiê (
).
8)

top-down

Tabela 1. Bud¿et projektu @ktywny Senior dla 60 osób

ród³o: wywiad przeprowadzony z kierownikiem projektu M. Ferencem dnia 10.03.2010 r.

Wykonanie bud¿etu projektu @ktywny Senior

Podczas analizowania bud¿etu projektu
zauwa¿y³am pewne
ró¿nice w sposobie rozliczania kosztów. Bud¿et rzeczywisty jest dro¿szy od planowanego o 965 z³, czyli wymaga zainwestowania 37 105 z³. Jednak niektóre pozycje
kosztów s¹ ni¿sze od planowanych. Ró¿nice wynikaj¹ z rozbie¿noci w stawkach
wynagrodzeñ, których w planowanym bud¿ecie nie wziêto pod uwagê oraz szczegó³owego rozliczenia pomieszczeñ, i kosztów, które ujêto dopiero w bud¿ecie wykonanym w tabeli 2 w kolumnie koszt rzeczywisty.
@ktywny Senior

8)

www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Kuchta/dokt-proj1.ppt, dostêp: 11.12.2009 r.
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Tabela 2. Bud¿et wykonany projektu @ktywny Senior

ród³o: wywiad przeprowadzony z kierownikiem projektu M. Ferencem dnia 10.03.2010 r.

W zwi¹zku z tym, i¿ projekt nie otrzyma³ wsparcia z gminy, osoby prowadz¹ce
badania i szkolenia zadeklarowa³y, i¿ wszystkie dzia³ania w ramach tego pilota¿owego projektu zostan¹ wykonane przez nich bez wynagrodzeñ, gdy¿ koszty koniecznego wsparcia obejmowa³y przede wszystkim tê czeæ bud¿etu .
10)

Monitorowanie i kontrola poniesionych kosztów w projekcie @ktywny Senior

W zarz¹dzaniu projektem rzecz¹ równie wa¿n¹, co respektowanie terminów
p³atnoci i wymagañ technicznych, jest panowanie nad kosztami jego realizacji .
Kontrola kosztów jest powi¹zana z ogólnym nadzorem zmian. Polega ona na
monitorowaniu wykonania kosztów, detekcji odchyleñ od planu, zapewnieniu w³aciwego przeprowadzenia zmian, zapobieganiu niew³aciwym zmianom, informo11)

9)

10)
11)

Koszt warsztatów i seminariów andragogicznych  sposób obliczania: suma iloczynu godzin, kosztu badania przez wartoæ tego badania, podzielona przez iloæ osób.
Wywiad przeprowadzony z kierownikiem projektu M. Ferencem dnia 10.03.2010 r.
H. Brandenburg,
, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002,
s. 189222.

Zarz¹dzanie projektami
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waniu. Krótko mówi¹c: polega na ci¹g³ym pytaniu dlaczego? . Musi byæ przeprowadzana przez ca³y okres realizacji projektu, by w porê reagowaæ na skutki
nastêpstw zwi¹zanych z brakiem rodków finansowych. W realizacji projektu
takiej kontroli zabrak³o. W przysz³oci powy¿sza sytuacja nie powinna mieæ miejsca.
W zwi¹zku z moimi przemyleniami na podstawie otrzymanych dokumentów
i zestawieñ kosztów realizowanych przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Sektor 3, zaplanowa³am przeprowadzenie takiej kontroli na dzieñ
27.03.2009 r. metod¹ Earned Value. Zarz¹dzanie projektem omawian¹ metod¹ pozwala udzia³owcom przedsiêwziêcia (inwestor, w³aciciele i akcjonariusze, sponsorzy projektu, instytucje finansowe, project manager i zespó³ projektowy, wykonawcy i kooperanci) na kontrolê realizacji kontraktu w aspekcie rzeczowym, czasowym
i kosztowym. Pozwala na pe³n¹ integracjê informacji o wykonanym zakresie prac,
terminach ich realizacji i poniesionych kosztach, mo¿na na bie¿¹co analizowaæ wykonanie bud¿etu projektu (BCWS  Planowany Koszt Planowanej Pracy, ACWP 
Rzeczywisty Koszt Wykonanej Pracy, BCWP  Planowany Koszt Wykonanej Pracy)
i identyfikowaæ szczegó³owo i obiektywnie wielkoæ i przyczyny odchyleñ .
W metodzie wartoci zrealizowanej na podstawie obu tych parametrów (kosztu planowanego i kosztu rzeczywistego) konstruowana jest dodatkowo trzecia zmienna bêd¹ca po³¹czeniem dwóch poprzednich. Istotê metody wartoci zrealizowanej
tworz¹ zatem trzy parametry:
1) planowany koszt pracy planowanej (
, BCWS), znany
jeszcze przed rozpoczêciem realizacji przedsiêwziêcia i stanowi¹cy plan wydatków w ramach projektu (jest to wysokoæ rodków finansowych, jak¹ chcemy przeznaczyæ na realizacjê przedsiêwziêcia),
2) rzeczywisty koszt pracy wykonanej (
, ACWP), który
jest poznawany dopiero w trakcie wykonywania poszczególnych zadañ w ramach projektu i oznacza rzeczywicie poniesione wydatki na realizacjê przedsiêwziêcia. Jeli wszystkie prace s¹ prowadzone zgodnie z planem, to wartoæ
rzeczywistego kosztu pracy wykonanej jest równa bud¿etowemu kosztowi pracy
planowanej. Takie sytuacje nale¿¹ jednak do rzadkoci i najczêciej koszty rzeczywiste przewy¿szaj¹ koszty planowane, co jest typowe szczególnie dla przedsiêwziêæ wysoce nowatorskich,
3) planowany koszt pracy wykonanej (
, BCWP), który jest poznawany podczas realizacji przedsiêwziêcia i konstruowany przez
porównanie kosztu bud¿etowego z prac¹ wykonan¹, stanowi zatem kombinacjê dwóch wczeniejszych parametrów, tworz¹c wartoci rzeczywiste wykonanej pracy.
12)

@ktywny Senior

13)

budgeted cost of work scheduled

actual cost of work performed

budgeted cost of work performed

12)
13)

http://www.skutecznyprojekt.pl/artykul.htm?AID=100, dostêp: 11.12.2009 r.
http://www.getmanager.com.pl/narzedzia/earned_value.html, dostêp: 27.12.2009 r.

242

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej

Graficzn¹ prezentacj¹ tych trzech parametrów s¹ krzywe, których analiza umo¿liwia ³atwe wychwycenie odchyleñ w bud¿ecie i harmonogramie (wykres 1.)

Wykres 1. Graficzna prezentacja metody wartoci zrealizowanej
ród³o: E. Nowak, Strategiczne zarz¹dzanie kosztami, Kraków 2006, s. 233.

Odchylenia w realizacji planowanego bud¿etu projektu s¹ dzielone na odchylenie spowodowane niewykonaniem planu (odchylenia od harmonogramu)  SV (
) i odchylenia kosztowe w bud¿ecie  CV (
). Wyniki tych
odchyleñ pozwalaj¹ w ka¿dej fazie projektu na aktualn¹ ocenê wydajnoci oraz
mo¿liwoci realizowania projektu w zamierzonym zakresie, w planowanym terminie i w ramach uzgodnionego bud¿etu .
W projekcie
zaawansowanie zadañ mierzone jest w godzinach.
Projekt zmodyfikowany oraz bud¿et przedstawiony zosta³ w tabeli 3, natomiast
w tabeli 4 zobrazowano realizacjê projektu (planowan¹ i rzeczywist¹). Modyfikacja
projektu na potrzeby kontroli nie uwzglêdnia badañ lekarskich na pocz¹tku i na
koñcu szkolenia oraz kosztów zarz¹dzania projektem, gdy¿ by³y one mierzone odpowiednio iloci¹ badañ i miesiêcy trwania projektu. Wszystkie pozosta³e koszty
by³y mierzone w godzinach i to one s¹ zawarte w kontroli na podstawie planu zajêæ
w ramach projektu
.

Sche-

dule Variance

CostVariance

14)

@ktywny Senior

@ktywny Senior

14)

http://www.getmanager.com.pl/narzedzia/earned_value.html, dostêp:27.12.2009 r.
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Tabela 3. Zmodyfikowany bud¿et projektu @ktywny Senior

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu organizacji pozarz¹dowych

@ktywny Senior.

Tabela 4. Realizacja projektu (planowana i rzeczywista)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu

@ktywny Senior.

Na podstawie tak zestawionych danych mo¿na wykonaæ obliczenia, które s¹
przedstawione w za³¹czonej poni¿ej tabeli 5, dotycz¹cej kontroli bud¿etowej. Przy
obliczeniach stosuje siê szacowany koszt ukoñczenia projektu (EAC 
).

estimateatcom-

pletion
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Tabela 5. Kontrola bud¿etowa

BCWS  planowany koszt planowanej pracy, BCWP  planowany koszt wykonanej pracy,
ACWP  rzeczywisty koszt wykonanej pracy, BCWS  ACWP  ró¿nica miêdzy planowanym kosztem
planowanej pracy a rzeczywistym kosztem pracy wykonanej, CV  odchylenie od kosztów,
SV  odchylenie od harmonogramu, BAC  bud¿et projektu, ETC  to co jeszcze przewidujemy wydaæ,
EAC  szacowany koszt ukoñczenia projektu, VAC  szacowany koszt koñcowy projektu.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu

@ktywny Senior.

Wykonane obliczenia maj¹ nam pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy projekt jest realizowany taniej czy dro¿ej ni¿ planowano?
2. Czy zrealizowano wiêcej czy mniej pracy ni¿ planowano?
3. Czy 27.03.2009 wyst¹pi³y problemy z p³atnociami?
4. Czy projekt zmieci siê w bud¿ecie?
Z analizowanej tabeli wynika, ¿e projekt jest realizowany w terminie (nie wykazuje odchyleñ od harmonogramu), ale dro¿ej ni¿ planowano (CV = 3993). Realizatorzy projektu nie zmieciliby siê w przewidywanych na dzieñ kontrolny funduszach: wy¿ej zaprezentowane odchylenie wynosi³o -3993. Jeli w dalszym ci¹gu pie-
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ni¹dze by³yby w ten sposób wydatkowane, w momencie zakoñczenia projektu bud¿et zosta³by przekroczony o 13%. Szacowany koszt koñcowy (VAC) przekracza
(13) bud¿et projektu. Planowany procent wykonania na dzieñ kontrolny wynosi³
11560/15540 = 74%. Rzeczywisty procent wykonania nie uleg³ zmianie .
Oceniaj¹c stan poszczególnych zadañ, to zajêcia takie, jak:
1. Kultura fizyczna i edukacja fizyczna (zajêcia praktyczne),
2. Warsztaty Filozofia cz³owieka,
by³y realizowane dro¿ej ni¿ planowano.
Poni¿sza tabela 6 przestawia wartoæ pracy planowanej, uzyskanej oraz rzeczywistej w poszczególnych okresach projektu. Natomiast wykres 1 przedstawia krzywe metody
, czyli graficzn¹ prezentacjê kontroli bud¿etowej t¹ metod¹.
15)

Earned Value

Tabela 6. Praca planowana, rzeczywista i uzyskana w poszczególnych okresach kontroli

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu

@ktywny Senior.

Jak wspominano ju¿ wczeniej, koszty koniecznego dofinansowania obejmowa³y przede wszystkim wynagrodzenia osób prowadz¹cych zajêcia w ramach projektu, jednak poniewa¿ gmina nie udzieli³a owego wsparcia, osoby te wykona³y
swoj¹ pracê, rezygnuj¹c z zarobku . Dlatego te¿ wykonana wy¿ej kontrola
ma charakter prognostyczny, zaproponowany przeze mnie na potrzeby dalszych
badañ.
16)

15)
16)

Wywiad przeprowadzony z kierownikiem projektu M. Ferencem dnia 10.03.2010 r.
Tam¿e.
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Wykres 2. Krzywe metody Earned Value
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu

@ktywny Senior.

Propozycje zmian i usprawnienia bud¿etu

Projekt
cieszy³ siê wielkim zainteresowaniem zarówno wród
beneficjentów, jak i organizatorów, dlatego te¿ postanowiono powtórzyæ to przedsiêwziêcie. W celu udoskonalenia projektu powinno siê w nim uwzglêdniæ wnioski
i sugestie wynikaj¹ce z przeprowadzonych i opisanych powy¿ej badañ. W wietle
zaprezentowanych rozwa¿añ nale¿y stwierdziæ, i¿ bud¿et projektu by³ poprawnie
skonstruowany. Decyduj¹cym minusem okaza³ siê brak wsparcia finansowego ze
strony gminy  przez co trzeba by³o dokonaæ ciêæ w bud¿ecie  a tak¿e brak kontroli
finansowej projektu przez ca³y okres jego funkcjonowania. W przysz³oci nale¿y tak
zarz¹dzaæ projektem, aby unikn¹æ podobnych sytuacji. Pomocne mog¹ siê okazaæ
w tym wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych na koniec pierwszej edycji
przez organizatorów tego przedsiêwziêcia. Mia³y one wykazaæ
przydatnoæ tego projektu w owej grupie spo³ecznej oraz uchwyciæ jego niedoci¹gniêcia. Wa¿nym elementem by³a tak¿e opinia samych seniorów, którzy miêdzy innymi stwierdzili, ¿e lepiej dla nich by³oby, gdyby zajêcia odbywa³y siê 4 razy
w tygodniu z dodatkowym dniem wolnym od zajêæ, a nie  jak to by³o do tej pory 
5 razy w tygodniu. Zajêcia w ci¹gu ka¿dego dnia trwa³y od godz. 9.00 do 15.00.
Natomiast beneficjent uczestniczy³ w 3-godzinnym bloku zajêæ . Dlatego te¿ skrócony czas jest uzasadniony faktem, i¿ osoby starsze szybciej siê mêcz¹, a dodatkowy
dzieñ wolny by³by czasem na zregenerowanie si³, dziêki czemu wysi³ek w³o¿ony
@ktywny Senior

@ktywnego Seniora

17)

17)

Tam¿e.
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przez seniorów by³by bardziej owocny, a czas powiêcony na naukê lepiej zagospodarowany.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy nie lepszym rozwi¹zaniem by³oby
zaplanowanie zajêæ na 4 dni w tygodniu, np.: w poniedzia³ek, wtorek, czwartek
i pi¹tek, a roda by³aby dniem zarezerwowanym na odpoczynek ewentualnie na
imprezy rekreacyjno-wypoczynkowe takie jak zabawy, spotkania towarzyskie przy
kawie lub herbacie czy dancingi. Ze wzglêdu na skrócon¹ iloæ dni nauki ka¿dy
beneficjent uczestniczy³by dziennie w 3,5-godzinnym bloku zajêæ zamiast dotychczasowych 3 godzin. Zatem w jednym dniu zajêcia ka¿dego beneficjenta wyd³u¿y³yby siê o 45 min. Natomiast ogólny czas zajêæ prowadzonych w ramach projektu
pozostanie bez zmian i bêdzie trwa³ od 9.00 do 15.00.
Dodatkowo wartociowym by³oby wprowadzenie zajêæ z prawa pracy oraz indywidualnej organizacji dzia³alnoci, w której ewentualnie beneficjent móg³by wiadczyæ swoje us³ugi.
Planuje siê nawi¹zanie wspó³pracy z firmami i instytucjami organizuj¹cymi
aktywny wypoczynek w celu przygotowania sesji wyjazdowych w soboty, niedziele lub w wolne rody uczestników szkolenia za czêciow¹ odp³atnoci¹, aby pokazaæ aktywne formy spêdzania czasu. Ka¿demu beneficjentowi umo¿liwi³oby siê
uczestnictwo w 4 godzinach edukacji z zakresu prawa pracy i zak³adania dzia³alnoci gospodarczej we wspó³pracy z urzêdem pracy, który udziela³by informacji
i wiadczy³by swoj¹ pomoc w tym zakresie.
Poni¿ej w tabeli 7 przedstawiono w formie zintegrowanej zajêcia, które maj¹ siê
odbywaæ w ramach usprawnionego projektu w strukturze godzinowej.
Tabela 7. Cykl szkoleñ przypadaj¹cy na ka¿dego beneficjenta w usprawnionym bud¿ecie projektu

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu

@ktywny Senior.

Po analizie ca³ego projektu proponujê kilka zmian w bud¿ecie projektu:
1. Przede wszystkim nale¿a³oby wys³aæ zaproszenia do tych osób, które nie mog³y uczestniczyæ w pierwszej edycji tego projektu ze wzglêdu na ograniczone
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mo¿liwoci finansowe, co oznacza wystosowanie zaproszeñ do 150 osób, gdy¿
w poprzedniej edycji wys³ano ich 200, a z tego 60 osób skorzysta³o ju¿ z uczestnictwa w projekcie. Koszt zaproszeñ 3,41 .
2. Przygotowanie za³o¿eñ do projektu
dla 60 osób 3 miesi¹ce po
2000 z³ za ka¿dy miesi¹c (wynagrodzenie brutto dla jednego pracownika mo¿liwe do realizacji lub dwa po 1/2 etatu). Wynajem gabinetów lekarskich przez
ca³y okres trwania projektu  przewidywana iloæ godzin dla 60 osób w granicach oko³o 40 godzin po 20 z³/godz. Koszty badañ lekarskich na pocz¹tku szkolenia 60 badañ po 50 z³ pozostaj¹ bez zmian, gdy¿ tyle wyniós³ koszt rzeczywisty tych badañ.
3. Badania lekarskie na koñcu szkolenia mo¿na przeprowadziæ za pe³n¹ odp³atnoci¹ lub proponowaæ przeprowadzenie ich w przychodni rodzinnej lub dokonanie konsultacji z lekarzem rodzinnym w zakresie stanu zdrowia i kondycji
fizycznej.
4. Badania fizykoterapii na pocz¹tku i na koñcu szkolenia, ³¹cznie 60 badañ po
111 z³.
5. Wynagrodzenia instruktorów nauki na komputerze i Internecie (1 godz. = 50 z³
brutto). Ca³kowita iloæ godzin  6 grup po 10 uczestników grupa * 30 godzin =
= 180 godzin.
6. rednie stawki za godzinê zajêæ w 2010 r. mo¿na przyjmowaæ w granicach od
36 do 60 z³. Wynagrodzenie instruktorów aktywnoci ruchowej dla 6 grup po
14 godzin za cenê 60 z³ brutto/godz. = 6 grup * 14 godzin = 84 godziny.
7. Koszty warsztatów i seminariów andragogicznych  22 godziny po 90 z³/godz.
brutto.
8. Op³ata za uruchomienie obiektu przychodni i nadzór w dni wolne. Przewidywana liczba godzin 68 po 15 z³ za godz. na umowê zlecenie.
9. Koszty administracyjne i operacyjne przy realizacji projektu okrela siê w przybli¿eniu, wyliczaj¹c proporcjonalnie dla 60 osób na 11 miesiêcy.
10. Koszty wynajmu pomieszczeñ dla 60 osób oszacowano na bazie dowiadczeñ
podczas realizacji wczeniejszego projektu proporcjonalnie do 200 osób
2577/ 200 * 60 z³ = 773.
11. Koszty zarz¹dzania projektem przez 11 miesiêcy po 2000 z³ brutto.
12. Proponuje siê zatrudnienie pracownika na czas okrelony z mo¿liwoci¹ zatrudnienia dalszego przy realizacji tego projektu lub podobnych w nastêpnych
okresach z wynagrodzeniem 2000 z³ brutto. Koszt pracodawcy = 26 094,20 z³.
13. Konsultacje naukowe  szacunkowy koszt dla 3 osób po 2000 z³ brutto (mo¿na
przyjmowaæ szacunek kosztów w zale¿noci od stopnia naukowego).
18)

@ktywny Senior

19)

18)
19)

Tam¿e.
Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pón. zm.

Nauczyciela

Karta
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14. Wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajêæ edukacyjnych: j. angielski,
edukacja czytelniczo-medialna, wiadomy konsument 50 brutto/godz.
15. Proponowa³abym równie¿ zatrudnienie pracownika na ca³y lub na / etatu,
który by pomaga³ tej grupie w samoorganizacji, udziela³ rad odnonie organizowania i niesienia pomocy sobie i innym w drodze w³asnej aktywizacji zawodowej i spo³ecznej oraz udzielaniu rad w pocz¹tkach prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej. W grupie seniorów mog¹ byæ osoby, które realizowa³yby siê jeszcze zawodowo.
16. W pierwszym okresie funkcjonowania projektu koszty wynagrodzenia instruktorów i prowadz¹cych zajêcia wynikaj¹ z projektu, z wk³adu w³asnego realizatorów projektu, a w nastêpnych okresach powinny byæ finansowane z samorz¹dów, urzêdu pracy lub czêciowo z wp³at w³asnych i dzia³alnoci seniorów.
Nale¿a³oby wczeniej sprawdziæ, kto w jakim obszarze móg³by siê wykazaæ i to
wykorzystaæ. Obszary, w których mogliby dzia³aæ seniorzy i oferowaæ swoje
us³ugi, to np.: opieka nad dzieæmi, osobami starszymi, schorowanymi i u³omnymi, organizacja wietlic dla dzieci m³odzie¿y oraz osób doros³ych, pomoc
w nauce dzieciom i m³odzie¿y. Mo¿na by organizowaæ pogotowia opiekuñcze
dla dzieci w domach rodziców lub seniorów w zale¿noci od mo¿liwoci lokalowych. Jednak wczeniej nale¿a³oby przeprowadziæ badania ankietowe w danej grupie, aby siê zorientowaæ, czy beneficjenci s¹ zadowoleni z takiego rozwi¹zania kwestii pozyskania dodatkowych rodków na lepsze funkcjonowanie
projektu
. Osoba proponowana w punkcie 15., prowadzi³aby
wstêpnie organizacjê tego typu przedsiêwziêæ wspólnie z seniorami i we wspó³pracy z ró¿nymi organizacjami i w³adzami samorz¹dowymi. Seniorzy mog¹
zorganizowaæ siê dla przyk³adu w stowarzyszenie, które z kolei mo¿e wejæ
w organizacjê spó³ki z osob¹ prawn¹ lub fizyczn¹ do prowadzenia okrelonej
dzia³alnoci. Z wy¿ej wymienionych prac seniorzy mogliby pozyskaæ dochód,
, dziêki czektóry w / finansowa³by koszty realizacji projektu
mu w przysz³oci mo¿na by wprowadzaæ kolejne projekty i zajêcia aktywizacji
osób po 60. roku ¿ycia.
W przypadku braku dofinansowania z gminy czy innych samorz¹dów, nale¿y
zrezygnowaæ z niektórych przedsiêwziêæ i zwiêkszyæ wk³ad w³asny. Seniorzy
z poprzednich edycji
mogliby zorganizowaæ zabawê podsumowuj¹c¹ ca³¹ akcjê i dochód z zabawy przeznaczyæ na kolejne edycje projektu.
Ca³kowity przewidywany koszt projektu dla 60 osób wynosi 118 768,5.
Wk³ad w³asny i sponsorów wynosi 39 814,5 z³ (32%), a koszty koniecznego wsparcia 84 954 z³ (68%), co przedstawiono poni¿ej w tabeli nr 8 ilustruj¹cej bud¿et przedsiêwziêcia z uwzglêdnionymi usprawnieniami.
1

@ktywny Senior

1

@ktywny Senior

4

@ktywnego Seniora

2

Tabela 8. Bud¿et projektu @ktywny Senior z uwzglêdnionymi usprawnieniami
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Podsumowanie

Celem moich badañ, których wyniki zaprezentowa³am w pracy magisterskiej,
a nastêpnie w powy¿szym artykule by³o opracowanie bud¿etu projektu
. Struktura niniejszego artyku³u jest dwuczêciowa, gdy¿ takiego podzia³u
wymaga³ charakter moich badañ. W pierwszej czêci przeanalizowa³am dotychczasowy bud¿et zrealizowany w poprzednich edycjach tego projektu. Natomiast druga
czêæ to prezentacja mojej pracy na podstawie wyci¹gniêtych wniosków, propozycja usprawnieñ oraz wprowadzenia rozwi¹zañ instrumentalnych.
Wyniki oparte by³y na badaniach ankietowych, wywiadzie przeprowadzonym
z kierownikiem projektu oraz na dokumentacji projektowej. Przede wszystkim stara³am siê pokazaæ, jak nale¿y administrowaæ bud¿etem zgodnie z zasadami zarz¹dzania projektami. Wykaza³y one, ¿e bud¿et projektu
zawiera³ pewne niedoci¹gniêcia, które nale¿a³oby w przysz³oci wyeliminowaæ.
Przede wszystkim nie by³a prowadzona kontrola finansowa . Podobnie nie
by³ odpowiednio przeprowadzany nadzór finansowy . Brakowa³o kontroli kosztów przez ca³y okres finansowania projektu. Jedynie zosta³o wykonane zestawienie
kosztów w postaci tabelarycznej w formie bud¿etu. W niniejszym artykule zosta³
zaprezentowany w postaci prognozy sposób przeprowadzenia kontroli do bud¿etu
projektu za pomoc¹ metody
. Pokazuje on, na które elementy nale¿y
zwracaæ szczególn¹ uwagê i w którym momencie reagowaæ na niepokoj¹ce nas
zmiany. Dodatkowo graficzna prezentacja tej metody daje nam jasny pogl¹d na ca³¹
finansow¹ sytuacjê projektu.
Odpowiednio opracowany plan zarz¹dzania kosztami oraz bie¿¹cy ci¹g³y nadzór nad finansami w trakcie realizacji projektu, porównywanie kosztów rzeczywicie poniesionych z kosztami za³o¿onymi przedsiêwziêcia pozwoli³yby zapewniæ
jego ukoñczenie w ramach ustalonego bud¿etu. Równie¿ ta metoda dostarcza nam
istotnych informacji o szacunkowych kosztach ukoñczenia projektu oraz czy wystarczy nam rodków finansowych do koñca realizacji projektu pracy planowanej.
Dlatego metoda
, nazywana inaczej metod¹ wartoci zrealizowanej, jest
bardzo wa¿na dla ca³ego przedsiêwziêcia.
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ odchylenia od planu kosztów nie zawsze wynikaj¹
z zaniedbañ czy b³êdów przy realizacji projektu. Czêsto powi¹zane s¹ po prostu
z ogólnymi zmianami w projekcie b¹d s¹ niezale¿ne od realizatora i mog¹ pojawiæ
siê nawet w najlepiej oszacowanym bud¿ecie. Niewielkie zmiany w planie kosztów

@ktywny

Senior

@ktywny Senior

20)

21)

Earned Value

Earned Value

20)

22)

Kontrola kosztów jest powi¹zana z ogólnym nadzorem zmian. Polega na monitorowaniu wykona-

nia kosztów, detekcji odchyleñ od planu, zapewnieniu w³aciwego przeprowadzenia zmian, zapobieganiu niew³aciwym zmianom, informowaniu. Krótko mówi¹c polega na ci¹g³ym pytaniu dlaczego?, http://www.skutecznyprojekt.pl/artykul.htm?AID=100, dostêp: 11.12.2009 r.
Nadzór obejmuje czynn¹ ingerencjê w dzia³alnoæ nadzorowan¹, np. wydawanie zarz¹dzeñ na podstawie wyników kontroli, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrola_finansowa, dostêp: 07.11.2010 r.
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nie s¹ czym z³ym. Wa¿na jest tylko sta³a kontrola kosztów, która pozwoli na szybkie i w³aciwe reagowanie i dokonywanie zmian.
Obowi¹zuj¹cy obecnie system emerytalno-rentowy nie jest doskona³y i czêsto
powoduje niedostatki materialne ludzi starszych. Wed³ug mojej opinii du¿a czêæ
osób w starszym wieku nale¿y do biedniejszej warstwy spo³ecznej; tote¿ nie mog¹
realizowaæ nale¿ycie swoich pasji, rozwi¹zywaæ problemów zdrowotnych, zaspokajaæ niektórych potrzeb kulturalnych, radziæ sobie z samotnoci¹ Aby te problemy w jakim stopniu rozwi¹zywaæ s¹ powo³ywane do dzia³añ ró¿ne instytucje
nios¹ce pomoc ludziom w podesz³ym wieku m.in. takie jak Sektor 3.
Organizacje te czêsto nie s¹ w stanie same siê utrzymaæ, istniej¹ m.in. dziêki
realizowanym projektom, z których wiêkszoæ boryka siê z problemami finansowymi. Tak by³o te¿ w przypadku
, który nie otrzyma³ wsparcia finansowego z gminy, co spowodowa³o, ¿e wyk³adowcy i instruktorzy musieli
wykonaæ swoj¹ pracê bez otrzymania wynagrodzenia. Dzieje siê tak dlatego, ¿e nikt
nie chce zaryzykowaæ rodków pieniê¿nych na tak innowacyjne projekty. W przysz³oci nale¿y podj¹æ starania, by taka sytuacja nie mia³a miejsca. Nale¿y obni¿yæ
koszty do najmniejszej mo¿liwej wartoci. Jednym z rozwi¹zañ mog³oby byæ czêciowe finansowanie zajêæ i szkoleñ z wp³at uczestników lub organizowanie zabaw
lub akcji z ich udzia³em, z których dochód by³by przekazany na dalsz¹ dzia³alnoæ
. Przede wszystkim trzeba pytaæ samych zainteresowanych, co
mo¿na zrobiæ dla nich, by ¿y³o im siê lepiej. Z opinii beneficjentów wynika, ¿e projekt im siê bardzo podoba³, generalnie nie mieli zastrze¿eñ do samego jego przebiegu. Trzeba tylko trochê udoskonaliæ zarz¹dzanie finansami, aby w przypadku wiêkszych projektów nie doprowadziæ do ich koñca zbyt wczenie.
@ktywnego Seniora

@ktywnego Seniora
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efektem jest praca dyplomowa na temat zarz¹dzania ryzykiem projektów.
W czasie wolnym interesuje siê
matematyk¹, filmem i sportem.

Zarz¹dzanie ryzykiem projektu
@ktywny Senior
Streszczenie: Tematem artyku³u jest zarz¹dzanie ryzykiem ex post projektu @ktywny Senior. W pierw-

szej (teoretycznej) czêci przedstawione zosta³y: pojêcie oraz zarz¹dzanie ryzykiem projektu, a tak¿e
jego typologia. W drugiej (praktycznej) czêci najpierw zidentyfikowano i opisano ryzyko projektu. Po
dokonaniu pomiaru ryzyka projektu przedstawiono propozycje zarz¹dzania nim, które obejmowa³y:
minimalizowanie ryzyka, wyznaczenie osoby b¹d osób odpowiedzialnych za minimalizowanie ryzyka, wyznaczenie kosztów zarz¹dzania ryzykiem. Na koñcu artyku³u przedstawiono wnioski, w których opisano straty i b³êdy realizatorów wynik³e z braku zarz¹dzania ryzykiem
projektu. Poprzez zarz¹dzanie ryzykiem
okaza³o siê, ¿e najwiêkszymi stratami by³y: brak nawi¹zania wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy we Wroc³awiu, co wp³ynê³o na brak poinformowania beneficjentów o mo¿liwym zatrudnieniu dla osób w ich wieku, brak nawi¹zania wspó³pracy z liceami ogólnokszta³c¹cymi, co spowodowa³o brak budowy relacji miêdzypokoleniowych, a tak¿e brak informacji na
temat tego, co nale¿y zorganizowaæ przed rozpoczêciem zajêæ  realizatorzy nie wiedzieli, i¿ ka¿dy
beneficjent potrzebuje zawiadczenia lekarza rodzinnego, aby móg³ zostaæ dopuszczony do æwiczeñ
ruchowych. Niedoci¹gniêciem realizatorów by³ równie¿ brak umów, który móg³ spowodowaæ wycofanie siê w ka¿dej chwili którego z partnerów, prowadz¹cego lub beneficjentów. W przysz³oci powinno

ex post

ex ante
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siê sformalizowaæ wspó³pracê, aby zapobiec takim sytuacjom. Kolejnym bardzo powa¿nym b³êdem
by³ brak zabezpieczeñ na sali przeznaczonej do æwiczeñ, który móg³ skutkowaæ powa¿nym wypadkiem.
Na szczêcie pomimo braku zarz¹dzania ryzykiem ex ante projektu
mo¿na stwierdziæ, i¿ odniós³ on sukces i przyczyni³ siê do aktywizacji osób po 60. roku ¿ycia, jednak¿e w przysz³oci
nale¿y ograniczyæ wp³yw szczêcia na rzecz planu i skutecznego zarz¹dzania ryzykiem.

@ktywny Senior

S³owa kluczowe: ryzyko projektu, ryzyko prawne, ryzyko techniczne, ryzyko finansowe, identyfikacja
ryzyka projektu , pomiar ryzyka projektu, analiza FMEA, wskanik RPN, wykrywalnoæ ryzyka.

Pojêcie ryzyka projektu i zarz¹dzania ryzykiem projektu

Je¿eli chcemy mówiæ o zarz¹dzaniu ryzykiem konkretnego przedsiêwziêcia,
nale¿y najpierw wyjaniæ, co to w ogóle jest ryzyko projektu i zarz¹dzanie nim.
Definicja wyjania to pojêcie jako zjawisko niepewne, dotycz¹ce przysz³oci, którego wyst¹pienie bêdzie mia³o negatywny skutek dla prowadzonej dzia³alnoci . Zarz¹dzanie ryzykiem projektu to na ogó³ ci¹g³y, iteracyjny proces prowadz¹cy do
identyfikacji i analizy, nastêpnie oceny i hierarchizacji napotykanych zagro¿eñ, a
ostatecznie wyboru metody ich opanowania i kontroli. W efekcie zarz¹dzanie ryzykiem pozwala na zebranie dowiadczeñ, które mog¹ pos³u¿yæ do rozwi¹zywania
problemów w kolejnych projektach .
1)

2)

Typologia ryzyka projektu
Ryzyko prawne

Ryzyko prawne zwi¹zane jest z uzyskaniem, a tak¿e z czasem uzyskania ró¿nego rodzaju pozwoleñ niezbêdnych do realizacji projektu, takich jak:
 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodna z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego,
 uzgodnienia i opinie dotycz¹ce projektu, które nale¿y uzyskaæ od w³adz
i instytucji rz¹dowych (sanitarnych, ochrony pracy etc.),
 uzgodnienia i opinie dostawców mediów (energetyka, wodoci¹gi, kanalizacja, telekomunikacja etc.),
 decyzja o pozwoleniu na eksploatacjê obiektu (odbiór) .
Inne ryzyka prawne projektu mog¹ wi¹zaæ siê z:
 obowi¹zuj¹cym jêzykiem,
 obowi¹zuj¹cym prawem,
 lokalizacj¹,
3)

1)
2)
3)

www.skutecznyprojekt.pl/artykul.htm?AID=17, dostêp: 16.01.2010.
J. Davidson,
, Warszawa 2001.
www.pwsz.nysa.pl/instytut/finanse/wilimowska/ryzyko2.pdf,dostêp: 20.01.2010.
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wadami dokumentów,
w³asnoci¹ przemys³ow¹ (technologie, know-how),
interwencj¹ osób trzecich,
posuniêciami rz¹du i urzêdów centralnych (przepisy) .
4)

Ryzyko techniczne

Ryzyko techniczne wi¹¿e siê z d¹¿eniem do poprawy efektywnoci lub z koniecznoci¹ dostosowania siê do nowych ograniczeñ podczas tworzenia nowego
projektu. Postêp technologiczny potêguje wystêpowanie tej kategorii ryzyka . Czynnikami ryzyka technicznego projektu mog¹ byæ:
 zakres produktu i projektu,
 harmonogram prac  opónienia s¹ rezultatem z³ej struktury podzia³u prac
WBS oraz le odwzorowanych zale¿noci pomiêdzy zadaniami, nierealistycznego harmonogramu, opartego na optymistycznych oszacowaniach nak³adu prac, ni¿szej ni¿ przyjêta w planie efektywnoci pracy, z³ego zarz¹dzania
zasobami, b³êdnej estymacji nak³adów rzeczowych (pracoch³onnoæ, iloæ),
niejednoznacznego okrelenia w umowach terminów, a tak¿e warunków
p³atnoci, nieefektywnej komunikacji w projekcie,
 procedury, technologie,
 normy i standardy nieznane lub niewymienione w umowie,
 jakoæ sprzêtu, maszyn, urz¹dzeñ,
 jakoæ prac badawczych i rozwojowych,
 wybór dostawców i kooperantów (zawodnoæ, dodatkowe koszty, niewywi¹zywanie siê z gwarancji),
 opakowanie i transport,
 efektywnoæ i produktywnoæ pracy, dowiadczenie cz³onków zespo³u,
 dostêpne zasoby,
 czêci zamienne .
5)

6)

Ryzyko finansowe

Ryzyko finansowe pojawia siê m.in. w przypadku finansowania inwestycji kapita³em obcym. Korzystanie z tego kapita³u prowadzi do dodatkowych obci¹¿eñ
finansowych wi¹zanych ze sp³at¹ kredytu. Na ryzyko finansowe du¿y wp³yw maj¹
wahania stopy procentowej, które s¹ trudne do przewidzenia . Czynnikami ryzyka
finansowego projektu mog¹ byæ:
 b³êdna estymacja kosztów,
7)

4)
5)
6)
7)

www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/betta/indeks.php, dostêp: 16.01.2010.
J. Skalik,
, Wroc³aw 2009.
Tam¿e, s. 3.
Tam¿e, s. 1.
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sposób finansowania (kredyty),
terminy p³atnoci niezwi¹zane z konkretnym zakresem prac,
warunki p³atnoci (ceny ustalone lub korygowane),
terminy p³atnoci (zmiana stopy procentowej),
kursy walut, waluty niewymienialne,
brak zap³aty po wykonaniu pracy,
kary (rycza³t, ograniczenia),
przepisy podatkowe (zw³aszcza zagraniczne),
zerwanie lub przerwanie umowy,
problemy spo³eczne, posuniêcia rz¹du i urzêdów centralnych,
odpowiedzialnoæ cywilna, lokalne przepisy bezpieczeñstwa, ochrona .
8)

Identyfikacja, pomiar oraz propozycje zarz¹dzania ryzykiem projektu @ktywny Senior

Zarz¹dzanie ryzykiem w projekcie dokonano za pomoc¹ Analizy Efektów Form
Niepowodzenia inaczej Analizy FMEA 
, poni¿ej
przedstawiono j¹ w skrócie.
1. Identyfikacja ryzyka na podstawie:
wywiadów z beneficjentami projektu, w tym z trzema mê¿czyznami i dziesiêcioma kobietami w przedziale wiekowym od 62 do 75 lat o wykszta³ceniu
wy¿szym oraz rednim; w wywiadzie zapytano beneficjentów o obawy
zwi¹zane z nauk¹ obs³ugi komputera i pos³ugiwania siê Internetem oraz
z nauk¹ jêzyka angielskiego, o trudnoci z jakimkolwiek z przedmiotów
realizowanych w warstwie edukacyjnej, obawy zwi¹zane z zajêciami sportowymi, zastrze¿enia dotycz¹ce badañ lekarskich przeprowadzonych przed
rozpoczêciem projektu, konflikty w grupie, kolizje zajêæ w projekcie z innymi zajêciami oraz o to czy zajêcia trwaj¹ce 5 dni w tygodniu przez 2 miesi¹ce
to zbyt intensywny wysi³ek,
wywiadów z prowadz¹cymi zajêcia w ramach projektu (edukacja zdrowotna ludzi w okresie pónej doros³oci, edukacja fizyczna i zdrowotna, nauka
pos³ugiwania siê komputerem i Internetem, budowanie komunikacji grupowej); prowadz¹cy odpowiadali na pytania zwi¹zane z trudnociami beneficjentów w nauce prowadzonego przez nich przedmiotu, chêci¹ beneficjentów do zajêæ, konfliktami w trakcie prowadzonych zajêæ, po¿ytecznoci¹
prowadzonego przedmiotu, zastrze¿eniami co do organizacji projektu, kompetentnoci¹ wolontariuszy i wiêksz¹ efektywnoci¹ projektu,
wywiadu z osob¹ koordynuj¹c¹ projekt  M. Ferencem,
analizy opisu projektu oraz sprawozdania z niego.
2. Pomiar ryzyka:
ocena prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zagro¿enia: od bardzo du¿ego 
ranga 10 do marginalnego  ranga 1,
Failure Mode and Effects Analisis

l

l

l
l
l

8)

Tam¿e, s. 3.
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szacowanie wagi ryzyka od niebezpiecznego (bez uprzedzenia) charakteru
efektu ryzyka, maj¹cego powa¿ny wp³yw na projekt  ranga 10, do braku
efektu ryzyka na projekt  ranga 1,
ocena wykrywalnoci ryzyka od ca³kowitej niepewnoci wykrycia  ranga
10, do prawie pewna wykrywalnoæ  ranga 1,
obliczenie indeksu wartoci prawdopodobieñstwa ryzyka RPN 
(RPN = poziom prawdopodobieñstwa · waga ryzyka · wykrywalnoæ),
pomiaru ryzyka tak jak w przypadku identyfikacji autorka dokona³a na podstawie wywiadów z beneficjentami prowadz¹cymi zajêcia oraz koordynatorem M. Ferencem.
3. Propozycje zarz¹dzania ryzykiem obejmuj¹ce minimalizowanie ryzyka i wyznaczenie kosztów zarz¹dzania ryzykiem .
l

l
l

Risk Proba-

bility Number

l

9)

Identyfikacja ryzyka projektu
Ryzyko prawne

Jak ju¿ wczeniej napisano, w projekcie mo¿emy wyró¿niæ ryzyko prawne, techniczne i finansowe. Identyfikacja pierwszego z nich zosta³a dokonana na podstawie
wywiadów przeprowadzonych 1619.03.2010 r. z prowadz¹cymi zajêcia oraz
z M. Ferencem, a tak¿e analizy opisu projektu oraz sprawozdania z niego. Poni¿ej
opisano wspomniane ryzyko.
1. Brak umów miêdzy:
partnerami projektu  mo¿e to spowodowaæ wycofanie siê w ka¿dej chwili
którego z nich, skutkuje to równie¿ brakiem sformalizowania obowi¹zków
ka¿dego z partnerów i w rezultacie mo¿e doprowadziæ do przerzucania
obowi¹zków pomiêdzy nimi,
partnerami projektu a prowadz¹cymi zajêcia  mo¿e to spowodowaæ wycofanie siê w ka¿dej chwili prowadz¹cych zajêcia oraz sprawiæ, ¿e brak bêdzie
cile okrelonych i sformalizowanych obowi¹zków, z których prowadz¹cy
zajêcia powinni siê wywi¹zaæ,
partnerami a beneficjentami  mo¿e to skutkowaæ wycofaniem siê beneficjentów z projektu lub te¿ brakiem aktywnoci beneficjentów, w takiej sytuacji beneficjent nie jest zobowi¹zany do udzia³u w zajêciach realizowanych
w projekcie i mo¿e je opuszczaæ bez ¿adnych konsekwencji,
partnerami projektu a wolontariuszami  mo¿e to spowodowaæ wycofanie
siê wolontariusza, a co za tym idzie utratê pomocy przy zajêciach z beneficjentami.
l

l

l

l

9)

www.adamdrobniak.pl/docs/05%20-%20Zarzadzanie%20ryzykiem%20projektu.pdf, dostêp:
17.01.2010.
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2. B³êdy w umowach miêdzy partnerami projektu co do zakresu obowi¹zków 
brak jasno okrelonych zobowi¹zañ ka¿dego z partnerów, co tak jak w przypadku braku umów, mo¿e skutkowaæ przerzucaniem obowi¹zków z jednego
partnera na innego.
3. B³êdy w umowach zawartych miêdzy partnerami projektu a prowadz¹cymi
zajêcia, polegaj¹ce na:
wpisaniu do umowy b³êdnej liczby godzin zajêæ, które prowadz¹cy ma zrealizowaæ za okrelone wynagrodzenie. Je¿eli liczba godzin bêdzie mniejsza
ni¿ w planie zajêæ, mo¿e to spowodowaæ niepe³n¹ realizacjê programu szkoleniowego. Natomiast wiêksza liczba godzin ni¿ w planie mo¿e skutkowaæ
¿¹daniem wiêkszego wynagrodzenia ze strony prowadz¹cego, a co za tym
idzie dochodzenia swoich racji na drodze s¹dowej, braku odpowiedniej jakoci zajêæ (przy braku wynagrodzenia za czêæ realizowanych godzin prowadz¹cy mo¿e nieprzywi¹zywaæ wagi do tego czy beneficjenci rozumiej¹,
co chce przekazaæ i czy robi¹ postêpy),
wpisaniu b³êdnej kwoty wynagrodzenia dla prowadz¹cego. Je¿eli kwota jest
mniejsza od przewidywanej, mo¿e to skutkowaæ z³¹ jakoci¹ zajêæ realizowanych przez prowadz¹cego. Je¿eli kwota jest wiêksza mo¿e to spowodowaæ
powa¿ne k³opoty finansowe projektu, zw³aszcza gdy b³¹d pope³niono w przypadku kilku prowadz¹cych (poci¹ga to za sob¹ równie¿ ryzyko finansowe).
4. Dopuszczenie przez prowadz¹cego do æwiczeñ ruchowych seniorów nieposiadaj¹cych zgody lekarza rodzinnego na udzia³ w tych zajêciach lub maj¹cych
niewa¿ne zawiadczenie lekarskie (np. brak w nim by³o piecz¹tki lekarza albo
jego podpisu), a tak¿e takich osób, którym lekarz zabroni³ udzia³u w æwiczeniach fizycznych; pope³nienie przez prowadz¹cego takiego b³êdu grozi powa¿nymi skutkami prawnymi, gdyby beneficjenci nabawili siê urazów w trakcie wykonywania æwiczeñ.
5. Brak poinformowania beneficjentów przez prowadz¹cego o odpowiednim zachowaniu siê podczas okrelonego typu zajêæ ruchowych  mo¿e to skutkowaæ
mniej lub bardziej powa¿nym wypadkiem powoduj¹cym kontuzjê a co za tym
idzie wniesieniem przez beneficjenta sprawy na drogê s¹dow¹ oraz ¿¹daniem
odszkodowania, a tak¿e wycofaniem siê z projektu. Z pewnoci¹ taka sytuacja
odbije siê na jego jakoci.
6. Wypadki podczas zajêæ sportowych skutkuj¹ce kontuzj¹, spowodowane tym,
i¿ beneficjent nie zastosowa³ siê do poleceñ prowadz¹cego i nie zachowa³ odpowiednio w trakcie wykonywanych æwiczeñ. Tak jak w powy¿szym przypadku
sytuacja taka odbije siê na jakoci projektu, poniewa¿ osoba z kontuzj¹ nie mo¿e
braæ udzia³u w zajêciach sportowych. Brak zabezpieczeñ na sali podczas æwiczeñ ruchowych mo¿e skutkowaæ wypadkiem, którego konsekwencje bêd¹ bardzo powa¿ne, a co za tym idzie wi¹zaæ siê z rozpraw¹ s¹dow¹ i ¿¹daniem
przez beneficjenta odszkodowania i tak jak w dwóch wczeniej opisywanych
przypadkach poszkodowany beneficjent mo¿e w ogóle wycofaæ siê z projektu.
l

l
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7. Uchybienia we wniosku sk³adanym do Gminy Wroc³aw z prob¹ o dofinansowanie projektu polegaj¹ce na:
b³êdach formalnych:
 wpisanie niepoprawnych danych podmiotu sk³adaj¹cego wniosek,
 braki w danych podmiotu sk³adaj¹cego wniosek,
b³êdach merytorycznych:
 cele i zadania projektu mog¹ zostaæ we wniosku tak niejasno przedstawione, ¿e gmina uzna, i¿ nie do koñca s¹ one zgodne z za³o¿eniami
Strategii Wroc³aw w perspektywie 2020 plus,
 pominiêcie we wniosku któregokolwiek z zakresów Strategii Wroc³aw
w perspektywie 2020 plus, w które wpisuje siê projekt
.
Powy¿sze b³êdy mog¹ skutkowaæ odrzuceniem przez gminê wniosku o dofinansowanie projektu
, co w konsekwencji spowoduje, ¿e organizacje bêd¹ce partnerami projektu zaczn¹ zmniejszaæ koszty, a to mo¿e powa¿nie odbiæ siê na jego jakoci i spowodowaæ ryzyko finansowe.
8. Brak jasno okrelonych procedur dotycz¹cych ochrony danych osobowych beneficjentów mo¿e skutkowaæ dostaniem siê tych danych w niepowo³ane rêce,
a tak¿e wykorzystaniem ich w dzia³aniach niezgodnych z prawem. Je¿eli beneficjenci padliby ofiarami takich dzia³añ, mogliby mieæ roszczenia prawne do
partnerów projektu i wycofaæ siê z niego, poniewa¿ uznaliby, ¿e przynosi im on
wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.
l

l
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Ryzyko techniczne

Kolejnym ryzykiem projektu jest ryzyko techniczne. Zosta³o ono zidentyfikowane na podstawie wywiadów z beneficjentami prowadz¹cymi zajêcia oraz Panem
Marianem Ferencem 1619.03.2010 r., a tak¿e analizy opisu projektu oraz sprawozdania z niego. Poni¿ej opisano ryzyko techniczne projektu.
Do pierwszej grupy ryzyka technicznego nale¿¹ trudnoci zwi¹zane z obs³ug¹
komputera.
Drug¹ grupê stanowi¹ trudnoci w pos³ugiwaniu siê Internetem
Kolejna grupê ryzyka technicznego stanowi¹ problemy z nauk¹ podstawowych
s³ówek jêzyka angielskiego wystêpuj¹cych w pracy z komputerem i Internetem. Problemy te mog¹ byæ zwi¹zane z wiekiem beneficjentów, poniewa¿ wiêkszoci ludzi po 60.
roku ¿ycia opanowanie jêzyków obcych i zapamiêtywanie nieznanych s³ówek sprawia
wiêksz¹ trudnoæ ni¿ ludziom m³odym. Trudnoci te mog¹ spowodowaæ spowolnienie
pos³ugiwania siê komputerem i Internetem na podstawowym poziomie.
Kolejnym ryzykiem mog¹ okazaæ siê zbyt trudne, nieciekawe lub nudne przedmioty realizowane w warstwie edukacyjnej. Je¿eli przedmioty bêdê za trudne, ca³y
projekt mo¿e ponieæ klêskê, poniewa¿ beneficjenci w znacznej mierze siê ich nie naucz¹, gdy¿ ich nie zrozumiej¹. Je¿eli natomiast bêd¹ nudne lub nieciekawe, wtedy
beneficjenci strac¹ tylko czas na uczêszczanie na takie przedmioty, a i tak najprawdopodobniej nie wykorzystaj¹ wiedzy nabytej podczas ich trwania lub te¿ w ogóle nicze-

262

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej

go siê na nich nie naucz¹, bo nie bêdzie ich to interesowa³o. Mo¿e te¿ dojæ do tego, ¿e
beneficjenci nie bêd¹ uczêszczali na przedmioty, które sprawiaj¹ im problemy.
Nastêpnym ryzykiem mo¿e byæ to, ¿e czêæ uczestników nie bêdzie bra³a udzia³u
w zajêciach ruchowych z powodu kontuzji b¹d z powodu braku zgody od lekarza
rodzinnego lub te¿ z powodu zbyt ma³ego zainteresowania okrelonymi zajêciami
zwi¹zanymi z aktywnoci¹ fizyczn¹ np. zbyt ma³o chêtnych na zajêcia z nordic walking  mo¿e to odbiæ siê na jakoci projektu, poniewa¿ wtedy jeden z celów projektu
nie zostanie do koñca osi¹gniêty.
Kolejnym ryzykiem mo¿e byæ zbyt du¿a intensywnoæ zajêæ. Zajêcia trwaj¹ce
przez 2 miesi¹ce 5 dni w tygodniu mog¹ okazaæ siê dla beneficjentów zbyt du¿ym
wysi³kiem, co spowoduje, ¿e nie bêd¹ brali w nich tak aktywnego udzia³u.
Nastêpne ryzyko to dopuszczenie przez lekarza do zajêæ osoby, która ze wzglêdu na swój stan zdrowia nie mo¿e braæ w nich udzia³u, np. osoby z nadcinieniem
lub z bardzo du¿ymi k³opotami z pamiêci¹  mo¿e to spowodowaæ odejcie takiej
osoby z projektu i tym samym pogorszyæ jego efekty, poniewa¿ zmniejszy siê wtedy
liczba uczestników, a co za tym idzie mniej ludzi zostanie przeszkolonych.
Kolejnymi rodzajami ryzyka s¹:
Kolizje zajêæ w ramach projektu z innymi zajêciami beneficjentów  zawodowymi b¹d prywatnymi  mog³oby to skutkowaæ nieobecnoci¹ beneficjentów na
zajêciach, a tym samym powodowaæ zaleg³oci, które odbija³yby siê na szkolonych
umiejêtnociach.
Konflikty w grupie miêdzy wyk³adowcami a beneficjentami b¹d miêdzy beneficjentami a wolontariuszami, np. beneficjenci bêd¹ zg³aszali, ¿e czego nie potrafi¹ zrobiæ, a prowadz¹cy lub wolontariusz bêdzie uwa¿a³, ¿e powinni ju¿ dawno to
umieæ  mo¿e to spowodowaæ zniechêcenie beneficjentów do przedmiotu, który
dany prowadz¹cy realizuje. Mo¿e wyst¹piæ te¿ sytuacja, w której beneficjent nie
bêdzie uznawa³ wolontariusza za osobê kompetentn¹ do udzielania pomocy i bêdzie chcia³ tylko i wy³¹cznie pomocy prowadz¹cego.
Wiêcej zajêæ teoretycznych ni¿ praktycznych dotycz¹cych aktywnoci fizycznej
 spowoduje to niepe³ne osi¹gniêcie jednego z celów projektu dotycz¹cego aktywnoci ruchowej osób starszych.
Kolizja zajêæ realizowanych w ramach projektu z zajêciami prowadzonymi na
Uniwersytecie Wroc³awskim. Je¿eli do niej dojdzie, prowadz¹cy mo¿e wycofaæ siê
z projektu, a zajêcia, które mia³ realizowaæ, mog¹ zostaæ odwo³ane.
B³êdy w rozk³adzie zajêæ dotycz¹ce:
1) wpisania innego przedmiotu ni¿ grupa ma w rzeczywistoci w danym dniu
i o danej godzinie, je¿eli grupa nie dowie siê, jakie naprawdê powinna mieæ
zajêcia, skutkuje to utrat¹ tych zajêæ, je¿eli natomiast grupa uzyska informacje
na temat rzeczywistych zajêæ, musi straciæ czas, ¿eby na nie dotrzeæ;
2) wpisania dwóch zajêæ w tym samym dniu i o tej samej godzinie, tak jak
w poprzednim przypadku mo¿e skutkowaæ to równie¿ utrat¹ zajêæ w danym
dniu b¹d strat¹ czasu;
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3) wpisaniem zajêæ, których grupa tak naprawdê nie ma w danym dniu i godzinie, nie odbija siê to w ¿aden szczególny sposób na projekcie, lecz beneficjenci
trac¹ wtedy swój prywatny czas, powiêcaj¹c go na przyjcie na zajêcia, których
w rzeczywistoci nie ma.
Je¿eli dwa pierwsze b³êdy nie zostan¹ naprawione za pierwszym razem, skutkuje to powa¿nymi konsekwencjami dla jakoci projektu i dla jego koñcowego efektu.
Zepsucie komputera, monitora b¹d osprzêtu. Skutkuje to pojawieniem siê zaleg³oci u beneficjentów, poniewa¿ nie bêd¹ mogli na danych zajêciach nauczyæ siê
tego, co pozostali.
Brak kompetencji wolontariuszy  mo¿e to spowodowaæ mniejsz¹ pomoc lub
jej brak podczas zajêæ komputerowych z beneficjentami. Tym samym na prowadz¹cego spada ca³a praca zwi¹zana z nauk¹ beneficjentów.
Brak nawi¹zania wspó³pracy z liceami w celu pozyskania m³odzie¿y jako wolontariuszy na zajêciach komputerowych  spowoduje to brak nawi¹zania relacji
miêdzypokoleniowych a tym samym mo¿e wp³yn¹æ na jakoæ projektu
Brak nawi¹zania wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy we Wroc³awiu
czy Dolnol¹skim Wojewódzkim Urzêdem Pracy  spowoduje to niedoinformowanie beneficjentów odnonie mo¿liwoci prawnych i organizacyjnych przy podejmowaniu pracy przez seniorów a tym samym odbije siê na jakoci projektu.
B³êdy w harmonogramie projektu dotycz¹ce terminu naboru beneficjentów 
mo¿e to spowodowaæ, ¿e nie wystarczy czasu na to, by pozyskaæ zadowalaj¹c¹ iloæ
beneficjentów.
Ryzyko finansowe

Ostatnim ryzykiem projektu jest ryzyko finansowe. Zosta³o ono zidentyfikowane na podstawie wywiadu z Panem Marianem Ferencem 18.03.2010 r. Poni¿ej
opisano zidentyfikowane ryzyka.
Niedoszacowanie lub przeszacowanie bud¿etu, powsta³e na skutek b³êdnej estymacji kosztów, np. b³êdnego obliczenia kwoty wynagrodzeñ dla prowadz¹cych zajêcia i badania lekarskie, b³êdnego wyliczenia kosztów materia³ów potrzebnych do zajêæ z beneficjentami. Je¿eli bud¿et jest przeszacowany, wtedy zamra¿a siê pieni¹dze, które mo¿na by przeznaczyæ na inne konkretne cele, niekoniecznie zwi¹zane
z projektem. Natomiast niedoszacowanie bud¿etu mo¿e wi¹zaæ siê z tym, i¿ projekt
nie zostanie zrealizowany b¹d te¿ zostanie zrealizowany w okrojonej formie, poniewa¿ zabraknie pieniêdzy na to, by wykonaæ wszystko, co zosta³o zaplanowane.
Brak wsparcia finansowego ze strony Gminy Wroc³aw  mo¿e to okazaæ siê
katastrofalne w skutkach dla projektu, poniewa¿ nie bêdzie rodków na wynagrodzenia dla prowadz¹cych badania i szkolenia, w wyniku tego mog¹ oni nie chcieæ
pracowaæ za darmo i zrezygnowaæ ze wspó³pracy z partnerami projektu, b¹d te¿
trzeba bêdzie ograniczyæ iloæ beneficjentów projektu.
Wpisanie w umowie zbyt wysokiej stawki godzinowej dla prowadz¹cych zajêcia  je¿eli wykonawca zajêæ bêdzie chcia³ takiej kwoty wynagrodzenia, jaka widnie-

264

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej

je w umowie, zamiast takiej, jaka by³a przewidywana i negocjowana  mo¿e to spowodowaæ brak rodków dla innych prowadz¹cych zajêcia i skutkowaæ przycinaniem innych kosztów projektu np. zmniejszeniem iloci materia³ów potrzebnych
do zajêæ z beneficjentami. Ryzyko jest tym bardziej powa¿ne, im wiêcej jest prowadz¹cych, którym wpisano zbyt wysokie stawki w umowach.
Nag³e ¿¹danie podwy¿ki przez prowadz¹cego zajêcia jeszcze przed podpisaniem umowy  takie zachowanie mo¿e spowodowaæ podobn¹ reakcjê u innych wykonawców, podwy¿szenie wynagrodzenia prowadz¹cych mo¿e skutkowaæ powa¿nymi problemami finansowymi projektu i sprawiæ, ¿e zakoñczy siê on klêsk¹, gdy¿
nie wystarczy rodków na to, by móc go zrealizowaæ. Mo¿e to spowodowaæ tak¿e
powa¿ne problemy z jego jakoci¹, np. trzeba bêdzie zaoszczêdziæ na materia³ach
potrzebnych beneficjentom do zajêæ lub zmniejszyæ ich liczbê, aby ograniczyæ iloæ
zajêæ w ramach kursów realizowanych przez prowadz¹cych ¿¹daj¹cych podwy¿ki
 w rezultacie prowadz¹cy zrealizuj¹ mniejsz¹ liczbê zajêæ w ramach danego kursu,
lecz za wczeniej okrelone wynagrodzenie.
Brak uwzglêdnienia bufora finansowego w bud¿ecie projektu, który powinien
powstaæ na wypadek niedoszacowania tego bud¿etu  tak jak w powy¿szych przypadkach mo¿e to skutkowaæ ju¿ w trakcie realizacji projektu obni¿aniem kosztów,
a co za tym idzie gorsz¹ jakoci¹ projektu.
Pomiar ryzyka projektu

Pomiaru ryzyka autorka dokona³a za pomoc¹ analizy efektów form niepowodzenia  analiza FMEA. W poni¿szych tabelach przedstawiono potrzebne do tego
za³o¿enia.
W przypadku oceny prawdopodobieñstwa wyst¹pienia danego ryzyka autorka przyjê³a nastêpuj¹ce za³o¿enia:
Tabela 1. Za³o¿enia do oceny prawdopodobieñstwa wyst¹pienia danego ryzyka

ród³o: opracowanie w³asne.
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W przypadku szacowania wagi ryzyka za³o¿enia s¹ nastêpuj¹ce:
Tabela 2. Za³o¿enia przy szacowaniu wagi ryzyka

ród³o: opracowanie w³asne.

W przypadku wykrywalnoci ryzyka za³o¿enia s¹ nastêpuj¹ce:
Tabela 3. Za³o¿enia wykrywalnoci ryzyka

ród³o: opracowanie w³asne.

Obliczenie indeksu wartoci prawdopodobieñstwa ryzyka
)
= · ·
gdzie:
 poziom prawdopodobieñstwa ( ),
 waga ryzyka ( ),
 wykrywalnoæ ( ).
 wartoæ indeksu  od 1 (min) do 1000 (max) .
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Ryzyko prawne

Pomiar pierwszego ryzyka zosta³ rozpisany dla przyk³adu, kolejne pomiary
ilustruje tabela.
Pomiaru ryzyka prawnego dokonano na podstawie rozmowy z koordynatorem projektu.
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia ryzyka braku umów miêdzy partnerami
projektu oraz miêdzy partnerami i prowadz¹cymi zajêcia, a tak¿e miêdzy beneficjentami a partnerami jest bardzo wysokie, autorka na podstawie wywiadu z koordynatorem projektu przypisuje mu wartoæ 0,95 oraz rangê 10. Waga tego ryzyka
tak¿e jest bardzo du¿a i otrzymuje rangê 9, gdy¿ ma ono powa¿ny wp³yw na ca³y
projekt, a jego skutki mog¹ doprowadziæ do zaprzestania realizacji projektu, poniewa¿ skutki tego ryzyka raczej pojawiaj¹ siê z uprzedzeniem, tzn. wystêpuj¹ sygna³y
ostrzegawcze, ¿e kto chce siê wycofaæ, jego wykrywalnoæ jest bardzo du¿a i otrzymuje rangê 2, poniewa¿ zarówno partnerzy, jak i prowadz¹cy zajêcia oraz beneficjenci na pocz¹tku maj¹ zaufanie do siebie i uwa¿aj¹, ¿e formalne umowy s¹ niepotrzebne, wystarcz¹ umowy s³owne.
Indeks wartoci prawdopodobieñstwa ryzyka wynosi w tym przypadku:
= 10 · 9 · 2 = 180.
RPN

RPN

Tabela 4. Zestawienie zak³adanych wartoci ryzyka prawnego w projekcie @ktywny Senior
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ród³o: opracowanie w³asne.

Najwiêkszy wskanik ma ryzyko b³êdów w umowach miêdzy partnerami
projektu, najmniejszy natomiast  ryzyko dopuszczenia przez prowadz¹cego do
æwiczeñ ruchowych osób, które nie posiada³y zgody lekarza rodzinnego.
RPN

Ryzyka Techniczne

Pomiaru ryzyka technicznego dokonano za pomoc¹ wywiadów z beneficjentami, prowadz¹cymi zajêcia i koordynatorem projektu. Pierwszy pomiar jest przyk³adem wprowadzaj¹cym, kolejne ilustruje poni¿sza tabela.
Tabela 5. Zestawienie zak³adanych wartoci ryzyka technicznego w projekcie @ktywny Senior
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ród³o: opracowanie w³asne.

Ryzyko zwi¹zane z nauk¹ obs³ugi komputera jest rednie i z wywiadów przeprowadzonych z beneficjentami i prowadz¹cymi zajêcia okaza³o siê, ¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tego ryzyka wynosi 0,3 (jest to liczba beneficjentów i prowadz¹cych, którzy odpowiedzieli twierdz¹co na pytanie dotycz¹ce problemów
z obs³ug¹ komputera podzielona przez liczbê wszystkich, którym zadano to pytanie) i otrzymuje rangê 4. Skutki wyst¹pienia tego ryzyka mog¹ mieæ bardzo niebezpieczny wp³yw na projekt, dlatego waga tego ryzyka otrzymuje rangê 9. Wykrywalnoæ takiego ryzyka jest raczej du¿a, ³atwo jest domyliæ siê, ¿e beneficjenci mog¹
mieæ problemy z obs³ug¹ komputera, dlatego te¿ otrzymuje rangê 3.
wynosi w tym przypadku:
= 4 · 9 · 3 = 108
Najwiêkszy wskanik ma ryzyko zwi¹zane z tym, i¿ odbêdzie siê wiêcej
zajêæ teoretycznych ni¿ praktycznych dotycz¹cych aktywnoci fizycznej, najmniejszy za ryzyko konfliktów.
RPN

RPN

RPN

Ryzyka finansowe

Pomiaru ryzyka finansowego dokonano na podstawie rozmowy z koordynatorem projektu. Pomiar przedstawia tabela 6.
Najwiêkszy wskanik ma ryzyko braku wsparcia finansowego projektu
ze strony gminy Wroc³aw, najmniejszy za ryzyko wpisania w umowie zbyt wysokiej kwoty wynagrodzenia dla prowadz¹cego lub prowadz¹cych zajêcia oraz ryzyko zwi¹zane z nag³ym ¿¹daniem podwy¿ki przez prowadz¹cego zajêcia jeszcze przed
podpisaniem umowy.
RPN
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Tabela 6. Zestawienie zak³adanych wartoci ryzyka finansowego w projekcie @ktywny Senior

ród³o: opracowanie w³asne.

Propozycje zarz¹dzania ryzykiem projektu

Autorka samodzielnie dokona³a opisu czynnoci, które powinny zapobiec b¹d
z³agodziæ wyst¹pienie danego rodzaju ryzyka oraz opisu kosztów zapobiegania lub
³agodzenia tych¿e (nie wszystkim przypadkom zapobiegania ryzyka towarzyszy³y
koszty).

Zarz¹dzanie ryzykiem prawnym

Nale¿y sporz¹dziæ i podpisaæ umowy miêdzy:
partnerami projektu,
partnerami projektu a prowadz¹cymi zajêcia,
partnerami projektu a beneficjentami.
Spowoduje to sformalizowanie i jasne okrelenie obowi¹zków obu stron. Zobowi¹¿e do przestrzegania okrelonych zasad, poniewa¿ znajd¹ siê one w umowie.
Koszty sporz¹dzenia takich umów to koszty administracyjne, czyli kartek papieru oraz wydruku umów.
Je¿eli chce siê zapobiec b³êdom w umowach miêdzy partnerami co do jasno
okrelonych obowi¹zków, nale¿y najpierw ustaliæ i okreliæ zobowi¹zania ka¿dego
z nich, a nastêpnie spisaæ je w umowie. Osobami, które powinny zapobiegaæ takim
b³êdom, s¹ reprezentanci partnerów projektu.
B³êdom w umowach miêdzy partnerami projektu a prowadz¹cymi zajêcia mo¿na
zapobiec w taki sposób, ¿e po spisaniu umowy w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach nale¿y przeczytaæ j¹ i wyszukaæ ewentualne rozbie¿noci miêdzy wczeniejszymi ustaleniami a umow¹. Koszty zapobiegania takiemu ryzyku nie wystêpuj¹ w tym przypadku.
l
l
l
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Chc¹c zapobiec dopuszczeniu przez prowadz¹cego do æwiczeñ ruchowych seniorów, którzy nie posiadaj¹ zgody lekarza rodzinnego na udzia³ w tych zajêciach,
dopuszczeniu do zajêæ seniora, któremu lekarz zabroni³ udzia³u w tych zajêciach
lub te¿ seniora, który mia³ niewa¿ne zawiadczenie lekarskie, nale¿y jasno zaznaczyæ w umowie z prowadz¹cym zajêcia, i¿ w przypadku gdyby dopuci³ siê takiego
czynu, ca³a odpowiedzialnoæ spada na niego, a partnerzy nie ponosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoci.
Prowadz¹cy zajêcia powinien mieæ w umowie zobowi¹zanie do tego, i¿ musi
poinformowaæ beneficjentów o odpowiednim zachowaniu siê podczas okrelonego
typu zajêæ ruchowych wykonywanych w ramach zajêæ sportowych.
Aby zapobiec wypadkom podczas zajêæ sportowych, spowodowanych tym, i¿
beneficjent nie zastosowa³ siê do poleceñ prowadz¹cego i nie zachowa³ odpowiednio w trakcie wykonywanych zajêæ, nale¿y w umowie z nim zaznaczyæ, i¿ je¿eli nie
zastosuje siê do poleceñ prowadz¹cego zajêcia, to ca³a odpowiedzialnoæ za jego
zachowanie, ³¹cznie z konsekwencjami, spada na niego samego.
Dzia³aniem minimalizuj¹cym ryzyko wypadku podczas zajêæ sportowych jest
zakup odpowiednich zabezpieczeñ na salê. Osob¹ odpowiedzialn¹ za zakup tych
zabezpieczeñ powinien byæ który z pracowaników Fundacji Umbrella, poniewa¿
foyer do æwiczeñ ruchowych znajduje siê na terenie Centrum Sektor3, a zarz¹dzanie
obiektem nale¿y do obowi¹zków Umbrelli. Kosztem zapobiegania takiemu ryzyku jest cena sprzêtu zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo podczas æwiczeñ.
Zapobiegaj¹c b³êdom we wniosku sk³adanym do gminy z prob¹ o dofinansowanie, nale¿y sprawdziæ czy zawiera on wszystkie dane podmiotu, który go sk³ada
oraz czy dane te s¹ poprawne, a tak¿e czy nie zawiera b³êdów merytorycznych
opisanych wczeniej podczas identyfikacji ryzyka.
Nale¿y odpowiednio przechowywaæ dane beneficjentów, tak aby nie dosta³y
siê w niepowo³ane rêce; najlepiej przechowywaæ je w specjalnie do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych programach komputerowych (bazy danych).
Kosztem takiego dzia³ania jest zakup oprogramowania s³u¿¹cego do przechowywania danych.

Zarz¹dzanie ryzykiem technicznym

Na zajêciach zwi¹zanych z obs³ug¹ komputera oraz pos³ugiwaniem siê Internetem, prowadz¹cy powinni poinformowaæ beneficjentów o mo¿liwoci swobodnego zadawania im b¹d wolontariuszom pytañ, w przypadku kiedy jakie zagadnienie bêdzie dla nich niezrozumia³e. Nale¿y tak¿e zorganizowaæ konsultacje dla osób,
które maj¹ braki i nie nad¹¿aj¹ za grup¹. Popo³udniami prowadz¹cy zajêcia mia³by
2 razy w tygodniu konsultacje, obejmuj¹ce dwie godziny dydaktyczne, dla osób
maj¹cych ww. problemy. Kosztem takiego dzia³ania zapobiegawczego jest wynagrodzenie dla prowadz¹cego za odbyte konsultacje.
Chc¹c zapobiec problemom z nauk¹ podstawowych s³ówek jêzyka angielskiego wystêpuj¹cych w pracy z komputerem i Internetem, nale¿y od pocz¹tku zajêæ
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komputerowych oswajaæ beneficjentów z jêzykiem angielskim wystêpuj¹cym w³anie przy pracy z komputerem i Internetem. Nale¿y, podobnie jak w przypadku
zajêæ komputerowych, stworzyæ 2 razy w tygodniu konsultacje dla osób, które maj¹
jakie braki. Kosztem takiego dzia³ania zapobiegawczego jest wynagrodzenie dla
prowadz¹cego za odbyte konsultacje.
Dzia³aniem zapobiegawczym na wypadek tego, ¿e przedmioty realizowane
w p³aszczynie edukacyjnej oka¿¹ siê dla beneficjentów zbyt trudne, nieciekawe lub
nudne mog³oby byæ spotkanie zorganizowane w sali konferencyjnej, na którym prowadz¹cy zajêcia opowiadaliby o przedmiocie, który bêd¹ realizowaæ, a tak¿e pracownicy partnerów projektu mówiliby o organizacji projektu. Na koniec takiego spotkania mo¿na by daæ przysz³ym beneficjentom do wype³nienia ankietê, którymi przedmiotami byliby zainteresowani, a które ich nie interesuj¹. Nale¿y to zrobiæ jeszcze
przed podpisaniem umów z prowadz¹cymi zajêcia. Kosztami takiego dzia³ania zapobiegawczego by³oby wynagrodzenie dla prowadz¹cych zajêcia za powiêcony czas na
przedstawienie swojego przedmiotu oraz koszty ankiet dla przysz³ych beneficjentów.
Zapobiegaj¹c ryzyku zwi¹zanemu z tym, ¿e czêæ uczestników nie bêdzie bra³a
udzia³u w zajêciach ruchowych z powodu kontuzji lub braku zgody od lekarza
rodzinnego albo te¿ zbyt ma³ego zainteresowania okrelonymi zajêciami zwi¹zanymi z aktywnoci¹ fizyczn¹, nale¿y stworzyæ listê beneficjentów rezerwowych, których nie interesuje uczêszczanie na wszystkie zajêcia realizowane w projekcie b¹d
z ró¿nych przyczyn nie mog¹ uczestniczyæ we wszystkich zajêciach, ale chêtnie bêd¹
uczestniczyli od pocz¹tku do koñca w zajêciach ruchowych. Kosztami takich dzia³añ bêd¹ wydatki na zaproszenia do æwiczeñ ruchowych wys³ane do wszystkich
przysz³ych beneficjentów, którzy na samym pocz¹tku wyrazili chêæ udzia³u w projekcie, zaproszenia musz¹ zostaæ wys³ane do wszystkich, poniewa¿ ankieta jest anonimowa i nie wiadomo kto odpowiedzia³, ¿e nie interesuje go np. filozofia, ale jak
najbardziej chcia³by wzi¹æ udzia³ w zajêciach ruchowych.
Nale¿y zapytaæ beneficjentów w ankiecie czy zajêcia 5 razy w tygodniu przez
2 miesi¹ce nie bêd¹ dla nich zbyt du¿ym wysi³kiem. Chc¹c, aby zajêcia w projekcie
nie kolidowa³y z innymi zajêciami, nale¿y stworzyæ plan zajêæ dostosowany do dyspozycyjnoci ka¿dego z beneficjentów.
Nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e lekarz nie dopuci do projektu chorej osoby, temu
ryzyku nie da siê zapobiec.
Zapobiegaj¹c konfliktom w grupie, prowadz¹cy i wolontariusze nie powinni
pokazywaæ swojej wy¿szoci nad beneficjentami. Je¿eli konflikty tworz¹ sami beneficjenci, bo np. kiedy czego nie rozumiej¹, nie chc¹, aby podchodzi³ do nich wolontariusz tylko sam prowadz¹cy, wtedy wolontariusz powinien wyt³umaczyæ beneficjentowi, ¿e w³anie dlatego tutaj jest, poniewa¿ w³anie do tego zosta³ przeszkolony. Je¿eli wyst¹pi sytuacja, w której zdecydowanej wiêkszoci grupy nie bêdzie
podobaæ siê okrelony temat zajêæ, lepiej bêdzie, je¿eli zostanie zmieniony.
Chc¹c zapobiec wiêkszej iloci zajêæ teoretycznych ni¿ praktycznych w zajêciach zwi¹zanych z aktywnoci¹ fizyczn¹, partnerzy projektu powinni dowiedzieæ
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siê, jakie warunki musz¹ spe³niæ seniorzy, aby mogli uczestniczyæ w praktycznych
zajêciach ruchowych; najlepiej by³oby, gdyby zapytali o to osoby, które maj¹ poprowadziæ te zajêcia.
Aby zapobiec kolizji zajêæ prowadz¹cych w ramach projektu, pracownicy odpowiedzialni za utworzenie grup zajêciowych powinni opracowaæ grafik dla prowadz¹cych zajêcia i skonsultowaæ go z nimi.
Je¿eli plan zajêæ jest ustalany odgórnie i beneficjenci nie mog¹ zapisaæ siê do
wybranej grupy, osoba tworz¹ca plan musi sprawdziæ, czy nie ma w nim b³êdów,
np. czy dana grupa zajêciowa nie ma dwóch zajêæ w tym samym czasie.
£agodz¹c skutki technicznych problemów z komputerami, nale¿a³oby kupiæ
do sal komputerowych jeden dodatkowy komputer. Je¿eli grupa liczy 10 osób,
w sali jest 10 komputerów a jeden siê zepsuje, to osoba taka praktycznie traci zajêcia.
W przypadku zepsucia nale¿y niezw³ocznie wezwaæ informatyka obiektu. Koszty
³agodzenia takiego ryzyka to koszty zakupu komputera.
Aby zapobiec brakowi nawi¹zania wspó³pracy z liceami, nale¿a³oby bardziej
rozpropagowaæ projekt w prasie (og³oszenia w lokalnych gazetach). Potrzebna by³aby tak¿e rozmowa pracowników-partnerów projektu z dyrektorami liceów. Kosztem takiego dzia³ania jest propagowanie projektu w prasie.
Chc¹c nawi¹zaæ wspó³pracê z powiatowym i wojewódzkim urzêdem pracy,
reprezentanci partnerów projektu powinni osobicie porozmawiaæ z jego przedstawicielami i przekonaæ ich, ¿e ludzie starsi tak¿e nadaj¹ siê do pracy.
£agodz¹c skutki z³ego oszacowania czasu trwania naboru beneficjentów do
projektu, nale¿y stworzyæ bufor czasowy, czyli zapas czasu na wypadek wyd³u¿enia siê czasu naboru beneficjentów.

Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym

Zapobiegaj¹c przeszacowaniu lub niedoszacowaniu bud¿etu na skutek b³êdnej
estymacji kosztów, osoba tworz¹ca bud¿et powinna sprawdziæ, czy wpisa³a wszystkie kwoty poprawnie, a tak¿e czy jakie konkretne koszty nie uleg³y zmianie.
Zapobiegaj¹c brakowi wsparcia finansowego ze strony gminy, reprezentanci partnerów projektu powinni osobicie rozmawiaæ z przedstawicielami Urzêdu Miasta,
przekonaæ ich, ¿e aktywizacja zawodowa ludzi starszych jest potrzebna, ¿e ludzie ci
mog¹ byæ jeszcze w wiêkszym lub mniejszym stopniu sprawni zawodowo.
Nie da siê do koñca zapobiec ryzyku ¿¹dania przez prowadz¹cego zajêcia kwoty wynagrodzenia wy¿szej ni¿ by³a ustalona na jaki czas przed podpisaniem umowy. Reprezentanci partnerów projektu mog¹ z nim jednak negocjowaæ, ale nie oznacza to, ¿e prowadz¹cy ust¹pi. W ostatecznoci mo¿na poszukaæ innego prowadz¹cego, który zgodzi siê zrealizowaæ dany kurs w ramach projektu za zaplanowan¹
wczeniej kwotê.
W bud¿ecie powinno siê uwzglêdniæ bufor finansowy  zapas rodków finansowych na wypadek niedoszacowania kosztów.
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Podsumowanie

Ryzyko jest nieod³¹cznym elementem ka¿dego przedsiêwziêcia  tak¿e projektu
. Wprowadzaj¹c do projektu zarz¹dzanie jego ryzykiem realizatorzy byliby przygotowani na okrelone, niekorzystne sytuacje, które mog¹ wyst¹piæ
podczas jego realizacji, a tak¿e mieliby gotowe schematy postêpowania w tych w³anie sytuacjach. Projekt ucierpia³ przez to, i¿ brak w nim by³o zarz¹dzania ryzykiem. Wp³ynê³o to na jego jakoæ, czyni¹c go gorszym, ni¿ móg³by byæ, gdyby na
etapie planowania wprowadzono zarz¹dzanie ryzykiem. Najwiêkszymi stratami
z tego powodu by³y: brak nawi¹zania wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy
we Wroc³awiu co wp³ynê³o na brak poinformowania beneficjentów o mo¿liwym
zatrudnieniu dla osób w ich wieku, nienawi¹zanie wspó³pracy z liceami ogólnokszta³c¹cymi, co spowodowa³o brak budowy relacji miêdzypokoleniowych i nawi¹zania wspó³pracy miêdzy m³odoci¹ i otwartoci¹ a dowiadczeniem i statecznoci¹ oraz brak informacji o dzia³aniach, które powinny byæ podjête jeszcze przed
realizacj¹ projektu. Realizatorzy nie mieli dostatecznej wiedzy na temat tego, i¿ ka¿dy beneficjent potrzebuje zawiadczenia lekarza rodzinnego, aby móg³ zostaæ dopuszczony do æwiczeñ ruchowych. Spowodowa³o to stratê czasu i skutkowa³o
mniejsz¹ iloci¹ przeprowadzonych zajêæ ruchowych. Mo¿na by³o tego unikn¹æ,
gdyby w projekcie pojawi³o siê zarz¹dzanie ryzykiem. Wielkim b³êdem realizatorów by³ tak¿e brak umów, który móg³ spowodowaæ wycofanie siê w ka¿dej chwili
którego z partnerów, prowadz¹cego, b¹d beneficjentów. W przysz³oci powinno
siê sformalizowaæ wspó³pracê, aby zapobiec takim sytuacjom. Kolejnym bardzo
powa¿nym b³êdem by³ brak zabezpieczeñ na sali przeznaczonej do æwiczeñ, który
móg³ skutkowaæ powa¿nym wypadkiem. Mo¿na jednak powiedzieæ, i¿ pomimo
braku zarz¹dzania ryzykiem projekt
odniós³ sukces i przyczyni³ siê
do aktywizacji osób po 60. roku ¿ycia.
@ktywny Senior

@ktywny Senior
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Marian Ferenc

mgr in¿. Marian Ferenc
Fundacja Aktywny Senior
m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl

Marian Ferenc, absolwent Akademii
Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wydzia³ Zarz¹dzania i Informatyki oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu rachunkowoci i zarz¹dzania. Posiada wieloletnie dowiadczenie w zarz¹dzaniu ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami w charakterze
cz³onka zarz¹du i rady nadzorczej, doradcy i konsultanta, a tak¿e wspó³w³aciciela
spó³ek kapita³owych. Od szeciu lat dzia³a
w sektorze pozarz¹dowym jako cz³onek zarz¹du fundacji i stowarzyszenia, fundator,
inicjator i wspó³za³o¿yciel stowarzyszenia
Nova-Med. Inicjator i kierownik projektu
, realizowanego w gminnym inkubatorze organizacji pozarz¹dowych we Wroc³awiu. Jest równie¿ cz³onkiem Prezydium Dolnol¹skiej Rady ds.
Seniorów przy Marsza³ku Województwa
Dolnol¹skiego.

@ktywny Senior

Podsumowanie programu w ramach
projektu @ktywny Senior
Streszczenie: Prezentowany artyku³ stanowi podsumowanie ca³ego projektu

@ktywny Senior

z perspektywy jego inicjatora, organizatora i kierownika. Szczegó³owo omawia inspiracje, cele i zadania,
jakie postawili przed sob¹ twórcy przedsiêwziêcia, a nastêpnie  w ramach dobrych praktyk, które
mog¹ byæ przydatne innym podmiotom, omawia mocne i s³abe strony zrealizowanego projektu.

S³owa kluczowe: @ktywny Senior, projekt, wiek pónej doros³oci, osoby starsze.

Pomys³ przygotowania projektu narodzi³ siê z obserwacji zachowañ osób starszych w placówkach s³u¿by zdrowia. Dope³ni³y je przeprowadzone przez Dolnol¹sk¹
Radê do spraw Seniorów przy Marsza³ku Województwa Dolnol¹skiego i UTW we
1)

1)

Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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Wroc³awiu diagnozy rodowiska senioralnego, z których wynika ogromne zapotrzebowanie na zajêcia rozwojowe tej grupy osób. Potwierdzeniem tego s¹ dynamicznie rozwijaj¹ce siê, a tak¿e wci¹¿ nowo powstaj¹ce UTW we Wroc³awiu i na
Dolnym l¹sku. Problemy starzej¹cego siê spo³eczeñstwa widoczne s¹ w wielu
obszarach ¿ycia spo³ecznego. Jednym z nich s¹ przychodnie zdrowia, w których
spotykamy siê z nadmiern¹ iloci¹ zbêdnych wizyt osób starszych, które niekoniecznie znajdowa³y uzasadnienie w stanie zdrowia pacjentów  ocena taka wynika³a z rozmów z personelem medycznym. Przebywanie w poczekalniach lekarzy
rodzinnych raczej jest wynikiem potrzeby kontaktów z innymi ludmi, celowego
wyjcia z domu lub odczuwalnego wyobcowania w otoczeniu. Zainspirowani
owymi doniesieniami sworzylimy projekt
, który po³¹czy³ ze sob¹
organizacje  podmioty, które pracuj¹ na rzecz osób starszych. Nale¿¹ do nich
Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, organizacje pozarz¹dowe oraz ró¿nego rodzaju organizacje przykocielne zajmuj¹ce siê szeroko rozumian¹ aktywizacj¹ seniorów.
Wiod¹cym podmiotem by³o Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Otwartej Opieki Zdrowotnej Nova  med. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wroc³awskim, placówki bêd¹cej wci¹¿
inspiracj¹ programow¹ wraz z potencja³em edukatorów. Fundacja Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Umbrella, która prowadzi Centrum Sektor3, sta³a siê
w³aciwym miejscem realizacji ca³oci zamierzenia.
Projekt @ktywny Senior by³ pilota¿owym przedsiêwziêciem skierowanym do
osób starszych  po 60. roku ¿ycia, mieszkañców osiedla Popowice we Wroc³awiu.
Projekt trwa³ 3 miesi¹ce z udzia³em 60 osób. Baza edukacyjna Centrum Sektor3
pozwoli³a na realizacjê zajêæ audytoryjnych i warsztatowych. Przewidziane badania
lekarskie znalaz³y swoj¹ realizacjê w przychodni zdrowia usytuowanej obok Centrum. Zajêcia rekreacyjne, prowadzone na wie¿ym powietrzu, odbywa³y siê
w parku na obrze¿ach wymienionych obiektów. Jednym s³owem lokalizacja okaza³a siê pe³nym kompleksem niezbêdnej bazy dydaktycznej.
Przes³aniem do realizacji tak przygotowanego projektu by³a próba przeniesienia i zaszczepienia dowiadczeñ Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wroc³awskim w rejon miasta, który charakteryzuje siê ponadprzeciêtnym dla
Wroc³awia wskanikiem osób starszych wynosz¹cym 22,8% populacji. Takim rejonem, oprócz wspomnianego osiedla Popowice okaza³y siê osiedla: G¹dów, Kosmonautów oraz Kozanów.
@ktywny Senior

Celem g³ównym projektu by³o: Zwiêkszenie mobilnoci, aktywnoci spo³ecz-

nej, ruchowej i zawodowej osób starszych (po 60. roku ¿ycia) oraz rozwój lokalnych inicjatyw s³u¿¹cych szeroko rozumianej integracji spo³ecznej i przeciwdzia³anie wykluczeniu cywilizacyjnemu osób starszych.

Niew¹tpliwie wa¿nym elementem projektu by³o nauczanie podstawowej obs³ugi komputera i pos³ugiwania siê Internetem, który powierzony zosta³ studentom
i absolwentom pedagogiki zrzeszonym w Stowarzyszeniu AVEC. Dope³nieniem
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mia³y byæ zajêcia jêzykowe podporz¹dkowane jêzykowi komputerowemu. Mimo
¿e nie odby³y siê w tym zakresie wszystkie planowane zajêcia, cel osi¹gniêto (samokszta³cenie z wykorzystaniem przygotowanych materia³ów, które otrzymali wszyscy uczestnicy, okaza³ siê trafionym pomys³em). Nie zabrak³o równie¿ kultury fizycznej, to jest zapoznania z podstawowymi æwiczeniami ruchowymi aktywizuj¹cymi tê grupê wiekow¹ oraz æwiczeñ relaksuj¹cych przy korzystaniu z komputera.
To zadanie powierzono pracownikom AWF, wykorzystuj¹c dotychczasow¹ wspó³pracê UTW z t¹ uczelni¹. Wype³ni³y j¹ zajêcia nauki w³aciwego oddychania, zajêcia
relaksacyjne uzupe³nione nordic walking. Diagnoz¹ medyczn¹ poprzedzono zajêcia
ruchowe. Badaniom równie¿ poddano sprawnoæ pamiêci osób szkolonych. Przeprowadzono testy medyczne, w oparciu o które dla osób potrzebuj¹cych dalszych
konsultacji wypisano skierowania do okrelonych specjalistów.
Komplementarny program przewidywa³ równie¿ udzia³ w zajêciach, które dotyczy³y wybranych aspektów wiedzy andragogicznej, filozoficznej, gerontologicznej oraz informatycznej. Uczestnicy projektu wziêli udzia³ w warsztatach biograficznych oraz genealogicznych. Seminarium na temat jakoci ¿ycia seniorów, które
by³o poszukiwaniem predykatorów pomylnego starzenia, równie¿ podejmowa³o
problematykê relacji miêdzypokoleniowych. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê
edukacja czytelniczo-medialna w osiedlowej bibliotece, konsekwencj¹ której by³o
ukonstytuowanie siê Wakacyjnego Ko³a Fotografii Cyfrowej. Cykl Spotkanie
z Seniorem mia³ za zadanie uzmys³owiæ rolê w³asnych zainteresowañ, których kontynuacja w okresie pónej doros³oci buduje zadowolenie z ¿ycia.
Program poddano ocenie przez uczestników kursu za porednictwem specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej.
Cele i zadania projektu s¹ zgodne z za³o¿eniami strategicznymi Strategia Wroc³aw w perspektywie 2020 plus w wielu wyszczególnionych tam zakresach,
w tym w tzw. zakresie za³o¿eñ metodologicznych, takich jak wzrost znaczenia
kapita³u spo³ecznego oraz poszukiwanie i przyswajanie innowacyjnych rozwi¹zañ. W zakresie ludzie, byt, zdrowie wspomniana zgodnoæ by³a realizowana
poprzez proponowane holistyczne podejcie do cz³owieka w polityce zdrowotnej,
promowanie odpowiedzialnego stylu ¿ycia i uwiadamianie negatywnych konsekwencji ¿ycia nieodpowiedzialnego. W zakresie realizacji za³o¿eñ polityki zdrowotnej popularyzowano wiedzê o zachowaniach prozdrowotnych oraz profilaktyce chorób, natomiast w obszarze pomocy spo³ecznej  poprzez tworzenie warunków dla rozwoju aktywnoci i samodzielnoci osób starszych, w szczególnoci wspieranie samopomocowych form aktywizacji oraz dzia³añ ukierunkowanych na pomoc seniorom. Zajêto siê równie¿ problemem samowykluczania siê osób starszych,
a tak¿e z du¿ym zaanga¿owaniem podjêto przeciwdzia³anie owemu wykluczeniu
2)

2)

http://bip.um.wroc.pl/wps/wcm/connect/398102804280289a965bd796e258c1d9/strategia_pl.pdf?MOD=AJPERES, dostêp: 12.12.2008 r.
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spo³ecznemu, cywilizacyjnemu, które spowodowane jest pog³êbiaj¹cym siê analfabetyzmem informatycznym.
Tak wiêc o trafnoci zaproponowanych treci edukacyjnych wiadczy fakt wpisywania siê ich w stosunkowo szerokie spektrum za³o¿eñ strategicznych rozwoju
spo³ecznego.
W przygotowaniu projektu potwierdzi³a siê zasadnoæ doboru beneficjentów
do projektu poprzez przychodniê lekarsk¹. Taki podmiot jest instytucj¹ budz¹c¹
zaufanie, co stwarza wiarygodnoæ dla realizatora projektu. To równie¿ pozwala
zwróciæ uwagê lekarzy na nowe podejcie do profilaktyki leczenia osób, w której
zdrowie jest traktowane jako dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i spo³eczne.
Treci programowe ilustruje szczegó³owo tabelaryczne zestawienie.
Tabela 1. Treci programowe w projekcie @ktywny Senior

ród³o: opracowanie w³asne wiod¹cych podmiotów.

Organizacja projektu przebiega³a wed³ug wczeniej przygotowanych za³o¿eñ
i zyska³a uznanie beneficjentów. W perspektywie przewiduje siê, w oparciu o dowiadczenia z realizacji projektu, opracowanie i wdro¿enie replikacji tego projektu
jako modelowego wroc³awskiego dzia³ania edukacyjnego na rzecz seniorów. Konstrukcja projektu pozwoli na jego realizacjê w okrelonych warunkach, w ka¿dym
miejscu, przez dowolny zainteresowany podmiot, w skali dostosowanej do mo¿liwoci i potrzeb lokalnych.
Pok³osiem projektu powinno byæ przygotowanie za³o¿eñ z organizowania
, które
w oparciu o wyniki tego projektu i zebrane dowiadczenia bêdzie miejscem zdobywania wiedzy i praktyki dla przysz³ych edukatorów. Po zrealizowaniu projektu
i jego replikacjach przewiduje siê akredytacjê projektu.

Cen-

trum szkoleniowego dla liderów i instruktorów projektu przy Centrum Sektor3
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Wyniki prac zosta³y zg³oszone do kalendarza XII Dolnol¹skiego Festiwalu
.
Nauki pod nazw¹:
Na bie¿¹co by³y prowadzone dzia³ania informacyjne i promocyjne projektu, który jest realizacj¹ zarówno profilaktyki gerontologicznej i aktywizacji spo³ecznej seniorów odbiegaj¹cych od dotychczasowych standardów, jak i budowania kapita³u spo³ecznego z udzia³em osób starszych. Dotychczas takie mylenie by³o nieobecne.
Metody dzia³añ zarówno w zakresie zasadniczych szkoleñ, jak i zajêæ uzupe³niaj¹cych by³y oparte o zasady obowi¹zuj¹ce na uczelniach. Zajêcia w wiêkszoci
odbywa³y siê z zachowaniem zasad dydaktyki szko³y wy¿szej: wyk³ady, seminaria,
warsztaty. Uwzglêdniono równie¿ zasadê informacji zwrotnej, która by³a realizowana poprzez przeprowadzon¹ ewaluacjê wród uczestników projektu.
Za³o¿enia bud¿etowe projektu zosta³y przygotowane poprawnie i rozliczenie
koñcowe okaza³o siê zgodne z przewidywaniami, aczkolwiek w 97% hipotetyczne,
poniewa¿ zak³adane koszty nie zosta³y faktycznie poniesione ze wzglêdu na bezp³atne wiadczenie pracy przez wyk³adowców i instruktorów. Projekt zosta³ w niewielkim stopniu wsparty finansowo przez dwóch sponsorów, którymi by³y oddzia³y banków BZWBK oraz DnB NORD.
Efektami zrealizowanego projektu by³o wprowadzenie w wiat wiedzy informatycznej poprzez opanowanie przez beneficjentów podstawowych umiejêtnoci
pos³ugiwania siê komputerem i korzystania z Internetu, w tym za³o¿enie w³asnej
skrzynki e-mailowej, konta bankowego i jego obs³ugi, nauczenie korzystania z informacji dotycz¹cych rozk³adów jazdy komunikacji miejskiej, autobusowej i kolejowej, umiejêtnoæ rejestrowania siê poprzez Internet do przychodni zdrowia.
Niezwykle wa¿nymi efektami by³y te, które mieszcz¹ siê w szeroko rozumianej
kulturze fizycznej. Tu beneficjenci pozyskali wiedzê o swoim stanie zdrowia, nauczyli siê wykonywaæ szereg æwiczeñ fizycznych maj¹cych na celu usprawnienie
podstawowej aktywnoci ruchowej, poznali równie¿ rolê aktywnoci fizycznej
w profilaktyce i leczeniu schorzeñ onkologicznych, a tak¿e ideê leczenia ruchem.
Oprócz treningu æwiczeñ fizycznych dedykowanych osobom w wieku podesz³ym
seniorzy mieli okazjê poznaæ w praktyce dyscyplinê nordic walking, relaksacjê oraz
zdobyli wiedzê na temat utrzymania równowagi, przeciwdzia³ania upadkom, æwiczeñ oddechowych oraz æwiczeñ do gimnastyki ogólnousprawniaj¹cej.
Szczególnego wyartyku³owania wymaga³y równie¿ problemy psychologiczne osób
starszych. Treci programu uwzglêdnia³y nie tylko ich zdefiniowanie, ale podjêto próby ich rozwi¹zywania. Integracja grupy doprowadzi³a do nawi¹zania kontaktów s¹siedzkich, rozpoczêcia budowania sieci wspó³pracy pomiêdzy beneficjentami.
Wybór siedziby Centrum Sektor3 do realizacji projektu okaza³ siê trafny pod
ka¿dym wzglêdem. Stwarza³ optymalne warunki zarówno do zajêæ w zespo³ach,
jak i indywidualnych (wystarczaj¹ca iloæ stanowisk komputerowych).
Senior  aktywny Cz³owiek, Obywatel, Wroc³awianin

3)

3)

http://www.festiwal.wroc.pl/2009/index.php?c=events&year=2009&do=searchresult&category=298, dostêp: 19.09.2009 r.
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Realizatorami  edukatorami byli pracownicy naukowi uczelni wy¿szych, studenci, wolontariusze, doktoranci. Zespó³ interdyscyplinarny tworzyli przedstawiciele takich zawodów jak: lekarz, andragog, psycholog, socjolog, filozof, lektor jêzyka, informatyk, rehabilitant, prawnik, bankowiec czy ekonomista.

Wnioski koñcowe

Organizatorzy byli przekonani, ¿e nawi¹¿¹ kontakt z Powiatowym Urzêdem
Pracy we Wroc³awiu i wspólnie zachêc¹ do podejmowania ewentualnej pracy. Niestety urz¹d nie zajmuje siê tymi problemami i by³o wyranie zaskoczone tak¹ propozycj¹. To pokazuje, i¿ w przysz³oci ten problem nale¿y próbowaæ rozwi¹zaæ inaczej, byæ mo¿e poprzez organizacje pozarz¹dowe. Projekt nie uzyska³ akceptacji na
dofinansowanie przez przedstawicieli w³adz samorz¹dowych Urzêdu Miasta Wroc³awia odpowiedzialnych za politykê spo³eczn¹ wobec seniorów.
Zak³adanym efektem koñcowym by³a integracja mieszkañców osiedla wyra¿aj¹ca siê zawi¹zaniem Stowarzyszenia zwyk³ego o nazwie Popowiczanie. Z analizy ankiety ewaluacyjnej wynika, i¿ beneficjenci jednoznacznie pozytywnie ocenili
program przygotowanego szkolenia.
Bibliografia:
Ferenc M., Z za³o¿eñ projektu @ktywny Senior, materia³ niepublikowany.
Netografia:
http://bip.um.wroc.pl/wps/wcm/connect/398102804280289a965bd796e258c1d9/strategia_pl.pdf?MOD=AJPERES, dostêp: 12.12.2008 r.
http://www.festiwal.wroc.pl/2009/index.php?c=events&year=2009&do=searchresult&category=298,
dostêp: 19.09.2009 r.
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Informacje o partnerach i wykonawcach
projektu @ktywny Senior
I. Fundacja Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Umbrella
i Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Sektor3

Fundacja Umbrella od 2007 roku, realizuj¹c zadanie powierzone przez gminê
Wroc³aw, uruchomi³a i prowadzi Wroc³awskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych Sektor 3 (zadanie to jest kontynuowane do 2012 r.). W ramach tego
projektu wspó³pracuje z ponad 200 organizacjami pozarz¹dowymi, co wzmacnia j¹
i poszerza spektrum kontaktów z ich liderami oraz zakres problemów spo³ecznych,
jakie te organizacje rozwi¹zuj¹. Pomoc, jakiej udziela wroc³awskim organizacjom
pozarz¹dowym oraz grupom nieformalnym to przede wszystkim doradztwo, szkolenia i udostêpnianie zasobów (sale, wyposa¿enie). Ten stan rzeczy zwiêksza bardzo znacznie dostêp do kadr i partnerstwa Fundacji w projektach miejskich, unijnych i miêdzynarodowych.
Fundacja zawar³a partnerski udzia³ w skierowanym do mieszkañców osiedla
Popowice wielosektorowym projekcie
, którego celem by³o zwiêkszenie mobilnoci, aktywnoci spo³ecznej, ruchowej i zawodowej osób starszych oraz
rozwój lokalnych inicjatyw s³u¿¹cych szeroko rozumianej integracji spo³ecznej i przeciwdzia³anie wykluczeniu cywilizacyjnemu osób starszych. Fundacja w ramach
projektu Centrum Sektor3 uczestniczy³a w kilku edycjach kursów komputerowych
dla seniorów (PZERiI Oddz. Fabryczna, Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, projekt ), cyklu imprez integracyjnych dla organizacji i rodowiska lokalnego Spotkania z kultur¹ naszych s¹siadów, Targów Organizacji Pozarz¹do@ktywny Senior

N@stor
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wych itp. Centrum Sektor3 jest tak¿e miejscem, gdzie odbywane s¹ praktyki studenckie, sta¿e, gdzie miejsce dla swojej aktywnoci znajduj¹ wolontariusze. Fundacja uczestniczy³a tak¿e w programie prac spo³eczno-u¿ytecznych dla osób d³ugotrwale bezrobotnych realizowanym przez MOPS i PUP, przyjmuj¹c na sta¿, a nastêpnie zatrudniaj¹c 2 osoby.
Fundacja Umbrella jako podmiot prowadz¹cy Centrum Sektor3 nieroz³¹cznie
kojarzony jest z tym miejscem, które posiada niezbêdne zaplecze lokalowe do realizacji projektu
. Obiekt przy ul. Legnickiej 65 ma pow. ponad 650 m . Na
dwu kondygnacjach posiada salê do pracy biurowej typu open space z 15 stanowiskami wyposa¿onymi w niezbêdne meble, komputer z nowoczesnym oprogramowaniem
i telefon, salê do szkoleñ komputerowych z 10 stanowiskami, klimatyzowan¹ salê
konferencyjn¹ na 80 miejsc, mobilne sale szkoleniowe na 30 i 20 lub 50 miejsc oraz salê
konsultacyjn¹, w której pracowaæ mo¿e do 10 osób. Oferujemy dostêp do faksu, drukarek, kserografu, rzutników multimedialnych, laptopów, dyktafonów cyfrowych, flipczartów. Wród pomieszczeñ warto wymieniæ jeszcze k¹cik wypoczynkowy i kuchniê cateringow¹. Zaplecze to w ca³oci zabezpieczy³o na miejscu realizacjê wszystkich
bloków szkoleniowych okrelonych w projekcie. Budynek jest przystosowany do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne. Przed budynkiem jest 50 miejsc parkingowych. Obiekt znajduje siê tu¿ przy wêle komunikacji miejskiej Kwiska, posiadaj¹c
bardzo dogodne po³¹czenia z ca³ym obszarem dzielnicy Fabryczna.
Centrum Sektor3 jest tak¿e znane i dobrze oceniane w rodowisku lokalnym
zarówno przez podmioty instytucjonalne, jak i przez mieszkañców, szczególnie osiedli Popowice i G¹dów Ma³y.
@ktywny Senior

2

II. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Otwartej
Opieki Zdrowotnej Nova  med

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Otwartej Opieki Zdrowotnej Nova  med

posiada siedzibê we Wroc³awiu przy ul. Legnickiej 6.
Celem Stowarzyszenia jest rozwój otwartej opieki zdrowotnej, w tym osób,
organizacji i metod dzia³ania zapewniaj¹cych lepsz¹ kondycjê zdrowotn¹ spo³eczeñstwa.
Stowarzyszenie tworz¹ pracownicy naukowi wroc³awskich uczelni, przedsiêbiorcy prywatni, lekarze.
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Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przez:
A. Integracjê rodowiska przedsiêbiorczoci lokalnej oraz rodowiska profesjonalistów  praktyków i naukowców ró¿nych bran¿  wokó³ wspólnych celów
zwi¹zanych z otwart¹ opiek¹ zdrowotn¹;
B. Ustanawianie, promowanie, ocenê i doskonalenie standardów zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ w otwartej opiece zdrowotnej;
C. Prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej w zakresie wiedzy medycznej i mened¿erskiej poprzez prowadzenie spotkañ, szkoleñ, seminariów, konferencji, praktyk, programów rozwoju i innych form kszta³cenia;
D. Kszta³towanie i udostêpnianie nowoczesnych narzêdzi i technik informatycznych wspomagaj¹cych funkcjonowanie osób i organizacji;
E. Organizacjê dla Cz³onków misji i wyjazdów w celu wymiany dowiadczeñ
w Europie i na wiecie, a tak¿e realizacjê projektów o zasiêgu regionalnym,
ponadregionalnym i miêdzynarodowym.
Stowarzyszenie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AVEC w ramach promocji
jako dobrej praktyki uczestniczy w konkursie LIFELONG
LEARNING PROGRAMME w ramach europejskiego programu GRUNDTVIG Seniors' integration through education oraz w Konkursie Granty 2010 og³oszonego dla miast cz³onkowskich Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
@ktywnego Seniora

III. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wroc³awskim

Uniwersytet Trzeciego Wieku wspó³pracuje z Akademi¹ Medyczn¹ i Akademi¹ Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu w zakresie medycyny i aktywnoci
fizycznej ludzi w wieku senioralnym, jak równie¿ z licznymi organizacjami i instytucjami, które pomagaj¹ nam w aktywizacji seniorów, miêdzy innymi z: Instytutem
Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego, Urzêdem Miasta Wroc³awia, Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Dolnol¹skiego, szko³ami podstawowymi, lokalnymi politykami, Interdyscyplinarnym Ko³em Naukowym Variograf i Stowarzyszeniem AVEC.
Oganizowaniem ¿ycia s³uchaczy zajmuje siê Samorz¹d, który utrzymuje sta³y
kontakt z Kierownictwem UTW i konsultuje z nim najwa¿niejsze decyzje. S³uchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo¿e zostaæ ka¿da osoba, która ukoñczy³a 60.
rok ¿ycia, nieczynna zawodowo (emeryt, rencista), bez wzglêdu na poziom swojego
wykszta³cenia, pod warunkiem ¿e s¹ wolne miejsca. S³uchaczem mo¿na byæ przez
wiele lat. Zapisy s³uchaczy, potwierdzaj¹ce ich udzia³ w zajêciach w nastêpnym
roku akademickim, przeprowadza siê co roku w II po³owie wrzenia. Posiadacze
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legitymacji UTW maj¹ zagwarantowane miejsce. Nowych s³uchaczy przyjmuje siê
w zale¿noci od wolnych miejsc. W roku akademickim 2003/2004 zapisa³o siê 550
osób, w tym po rozmowach kwalifikacyjnych przyjêto 30 osób. W roku 2006/2007
by³o ok. 2 kandydatów na jedno miejsce (przyjêto ok. 60 osób), w roku 2007/2008
ok. 3 kandydatów na jedno miejsce (przyjêto ponad 100 osób), na rok 2008/2009
przyjêto 75 osób, a na rok 2009/2010 ok. 80 osób. Obecnie UTW posiada 750 s³uchaczy i s³uchaczek. Od 2008 roku UTW zaczyna intensywnie dzia³aæ na arenie miêdzynarodowej, natomiast od 2007 r. jest cz³onkiem Europejskiej Federacji Starszych Studiuj¹cych, od 2008 r. nawiazano silne kontakty z Rad¹ Seniorów w Hannowerze
i Wolfsburgu, a 2010 r. zacz¹³ siê od dwóch wielkich projektów  za³o¿enia uniwersytetu trzeciego wieku we Lwowie (we wspó³pracy z w³adzami tamtejszych wy¿szych uczelni: Politechnika, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Pañstwowy, Uniwersytet Katolicki, Uniwersytet Kultury Fizycznej) oraz uniwersytetu z³otego wieku w Grodnie .
1)

IV. Stowarzyszenie AVEC

Stowarzyszenie AVEC ³¹czy m³odych naukowców, realizuje projekty edukacyjne dla ró¿norodnych grup spo³ecznych oraz wspiera szeroko pojêt¹ inicjatywê
studenck¹. Zosta³o za³o¿one w odpowiedzi na inicjatywê studenck¹ polegaj¹c¹ na
zorganizowaniu mo¿liwoci wypoczynku wakacyjnego dzieci z Domu Dziecka
w K³obucku. Studenci Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego byli pe³ni energii i entuzjazmu, lecz zabrak³o formy organizacyjno-prawnej, która umo¿liwi³aby im dzia³alnoæ. Ponadto wielu sporód nich realizowa³o swoje pasje naukowo-badawcze w ramach Interdyscyplinarnego Ko³a Naukowego VARIOGRAF, lecz
zakoñczenie studiów okaza³o siê barier¹ nie do przebycia dla dalszego formalnego
cz³onkostwa w gronie Variograficzów. Zatem postanowiono ukszta³towaæ rzeczywistoæ zgodnie z potrzebami studentów i absolwentów, stworzyæ spo³ecznoæ,
która przekroczy³aby granice murów uniwersyteckich a jednoczenie nie by³a wyzuta z naukowo-badawczych atrybutów.
Celem Stowarzyszenia AVEC jest przede wszystkim szeroko pojêta dzia³alnoæ w zakresie promowania oraz upowszechniania idei nauki przez ca³e ¿ycie
1)

http://www.utw.wroclaw.pl/index.php?q=node/10, dostêp: 07.06.20101 r.
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Podejmuje siê dzia³añ na
rzecz promocji zatrudnienia oraz ³agodzenia skutków bezrobocia. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja grup spo³ecznych, pomoc i wsparcie dla rodzin zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym oraz cywilizacyjnym.
AVEC wspiera równie¿ seniorów, chc¹c podnieæ jakoæ ich funkcjonowania
w spo³eczeñstwie. Opracowany program nauki dla seniorów sprawia, ¿e nabywaj¹
oni wiadomoci swojej wartoci oraz przydatnoci we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.
Maj¹c za cel promowanie nauki, Stowarzyszenie AVEC wspiera dzia³alnoæ
naukow¹ studentów oraz absolwentów, umo¿liwiaj¹c im zdobycie przydatnej wiedzy oraz umiejêtnoci dotycz¹cych funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych,
a tak¿e mo¿liwoæ wspó³pracy przy wielu projektach. Zajmuje siê równie¿ organizowaniem praktyk studenckich w zakresiê edukacji osób doros³ych oraz oreganizacji edukacji i edukacji regionalnej.
Cele Stowarzyszenia AVEC realizowane s¹ w oparciu o udzia³ w spotkaniach,
warsztatach oraz konferencjach. Umo¿liwiaj¹ one zainteresowanym wziêcie udzia³u
we wszelkich formach rozwoju osobistego w ramach dzia³alnoci stowarzyszenia.
Obecnie Stowarzyszenie AVEC wspó³pracuje z Uniwersytetem Trzeciego wWieku przy Uniwersytecie Wroc³awskim, Fundacj¹ Aktywny Senior (wczeniej ze Stowarzyszeniem NOVA-MED), Fundacj¹ Umbrella i Centrum Sektor3.
oraz podnoszenie jakoci ¿ycia spo³ecznoci lokalnych.

V. Centrum Medyczne Wejherowska

Centrum Medyczne Wejherowska jest jedn¹ z trzech przychodni wchodz¹cych
w sk³ad NZOZ Zawidawie. Obejmuje opiek¹ pacjentów w zakresie opieki podstawowej i specjalistycznej w dzielnicy Fabryczna we Wroc³awiu, g³ównie z terenów
osiedli Popowice, Kozanów, G¹dów, Kosmonautów.
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Zawidawie od ponad 10 lat rozwija
swoj¹ dzia³alnoæ na terenie Wroc³awia, tak¿e w dzielnicach Psie Pole i na Osiedlu
Zakrzów. Zapewnia swoim pacjentom wysoki standard opieki medycznej. W poszczególnych jednostkach oferuje szeroki zakres us³ug medycznych  od badañ diagnostycznych, przez medycynê pracy, wizyty u lekarza POZ i specjalistów, badania
profilaktyczne, transport sanitarny, us³ugi stomatologiczne i endoskopiê. Posiada
wysoko wykwalifikowany personel medyczny, przyjazny i otwarty na potrzeby
pacjentów.
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VI. Fundacja Aktywny Senior

Fundacja Aktywny Senior powsta³a w czerwcu bie¿¹cego roku w celu zaspokajania potrzeb, jakie stoj¹ przed starzej¹cym siê spo³eczeñstwem. Fundacja Aktywny
Senior przejê³a ten obszar, który zosta³ rozwijany w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Otwartej Opieki Spo³ecznej Nova  med. Cele Fundacji takie
jak promocja kszta³cenia ustawicznego osób zatrudnionych, dzia³alnoæ wspomagaj¹ca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiêbiorczoci, dzia³alnoæ wspomagaj¹ca rozwój wspólnot i spo³ecznoci lokalnych, czy promocja i organizacja wolontariatu nie mieci³y siê ju¿ w statutowych obszarach wsparcia tego Stowarzyszenia.
Dlatego utworzono nowy podmiot nakierowany na szeroko rozumian¹ aktywizacjê osób doros³ych, w tym równie¿ szeroko rozumian¹ aktywizacjê zawodow¹, promocjê i organizacjê wolontariatu oraz utrzymanie i poprawê jakoci ¿ycia. W dzia³aniach fundacji s¹ i bêd¹ utrzymywane wczeniej wypracowane metody pracy, które
by³y oparte g³ównie o partnerstwo, w tym przede wszystkim z wroc³awskimi uczelniami: Uniwersytetem Wroc³awskim, Akademi¹ Medyczn¹, Akademi¹ Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz organizacjami pozarz¹dowymi takimi jak Fundacja Umbrella, Stowarzyszenie AVEC oraz Stowarzyszenie CEBS.
Ten model partnerstwa pozwoli³ zrealizowaæ pilota¿owy projekt, w wyniku którego powsta³ program
. By³ on realizowany w gminnym inkubatorze
organizacji pozarz¹dowych we Wroc³awiu, rozumianym jako wspó³praca z administracj¹ publiczn¹. Ca³kowity koszt projektu to 73 333 z³. Jako dobra praktyka zosta³
wyró¿niony wsparciem w programie Grundtvig 2010-1-PL1-GRU06-11393 1 Seniors' integration through education i jest realizowany w partnerstwie z 5 europejskimi podmiotami przez Stowarzyszenie CEBS wraz z Fundacj¹ Aktywny Senior.
Program z projektu
zosta³ w 2010 r. wykorzystany w Grancie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich jako program edukacyjny we Wroc³awiu Przestrzeñ miejska przyjazna dla zdrowia mieszkañców. Koszt ogólny projektu  22 940 z³ przy dofinansowaniu 3000 z³ przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast
Polskich.
@ktywny Senior

@ktywny Senior
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Z tego też punktu widzenia przyszła publikacja może służyć nie tylko organizatorom podobnych form edukowania ludzi starszych, ale również różnej proweniencji gerontologom jak też może przede wszystkim osobom, które weszły
w okres życia zwany późną dorosłością.
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Podsumowując, zdaje się niewątpliwą szczególna przydatność zbiorowej pracy
pod red. Ewy Jurczyk-Romanowskiej pt.: „Trzecia zmiana. Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior”. Trudno bowiem odmówić temu
zamysłowi pisarskiemu wartości nie tylko z uwagi na jego szeroko rozumiany
informacyjno-instruktażowy charakter. Myślę bowiem, iż głębsza wartość recenzowanego tomu kryje się w fakcie postawienia w centrum uwagi przyszłych
czytelników tak ważnego problemu, jakim jest potrzeba promowania i działania na rzecz polepszenia jakości życia osób, które przekroczyły próg starości.
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Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior

Zainteresowanie starością narasta w miarę jak przybywa osób, które przekraczają 60., 70., 80. czy 90. rok życia. Wydłużanie się ostatniego etapu życia
ludzkiego rodzi wręcz naturalną potrzebę rewizji poglądów na temat tego okresu uznawanego jeszcze przez wielu za nieudany, trudny, naznaczony spadkiem kondycji psychofizycznej i przez to okresu odrzucanego, niechcianego.
Przyjmowany z lękiem i dezaprobatą staje się u osób w ten sposób myślących
i reagujących ziszczeniem wizji „ciemnego scenariusza starości”. Na szczęście
sygnalizowane zainteresowanie starością niesie ze sobą całą gamę nowych
opcji i rozpoznań tego okresu, których rezultatem jest zarysowanie, a w niektórych fragmentach dość precyzyjne określenie warunków umożliwiających
realizację jasnego scenariusza okresu później dorosłości. (…)
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