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Życie to wspaniała pochodnia,                    
którą nam pozwolono trzymać przez chwilę                             
i należy uczynić wszystko, by świeciła jak     
najjaśniej, nim oddamy ją naszym następcom!

George 
Bernard 

Shaw

Wiek mierzy się tym, ile człowiek ma potrzeb.         
Im ma ich więcej, tym jest młodszy.

Alosza 
Awdiejew



Co nam jeszcze 
w duszy gra?

Skąd to pytanie?

Co zrobić ze 

skarbami?



Największym darem natury jest ta moc rozumu, 
która wznosi człowieka ponad własne namiętności, 
słabości, pozwala mu rządzić nawet własnymi zaletami,
własnymi talentami i własnymi cnotami.  Nicolas de Chamfortwłasnymi talentami i własnymi cnotami.  Nicolas de Chamfort

a także

Rozum nasz to suma doświadczeń przebytych                      
i zaklasyfikowanych.                                      Stanisław Brzozowski



Wzajemne zainteresowanie, życzliwość, 
ciekawość dać nam może poczucie komfortu, 
zadowolenia, satysfakcji , ponieważ odsłaniamy                    
i pokazujemy samego siebie, a inni mają ochotę 
nas zobaczyć, poznać i także się odsłonić.

To my wyznaczamy granice własnej 
otwartości, tak, by było to dla nas bezpieczne i otwartości, tak, by było to dla nas bezpieczne i 
tym samym szanujemy granice innych. 

Tak rodzi się prawdziwa otwartość na drugiego 
człowieka.



Co to znaczy „być otwartym”?

• Kiedy ujawniasz to, jak reagujesz na bieżącą 

sytuację i przekazujesz takie informacje            

z przeszłości, które są ważne dla zrozumienia 

twoich reakcji.

• Reakcje na ludzi i wydarzenia nie należą do • Reakcje na ludzi i wydarzenia nie należą do 

faktów, ale do uczuć!

• Interesuje cię, co ktoś drugi czuje wobec tego, 

co ty mówisz i robisz!

• Akceptujesz drugiego człowieka i wspierasz na 

ile to możliwe!



Jednym z efektów tak pojmowanej otwartości 

może być…

nowy pomysł na życie!nowy pomysł na życie!



Jak uczą się dorośli?

W procesie uczenia się osób dorosłych 

najistotniejsze jest to, aby podejmowane 

aktywności poznawcze odpowiadały osobistym 
preferencjom i możliwościom rozwojowym preferencjom i możliwościom rozwojowym 
uczącego się!



1. Wczesna dorosłość (od 20 do 30-40 lat), 
charakteryzujący się najwyższym poziomem zdolności 
przyswajania i stosowania wiedzy oraz pojawiającym 
się relatywizmem w myśleniu, ułatwiającym 
wzajemne zrozumienie.

2. Średnia dorosłość (od 30-40 do 50-60 lat), podczas 
której większość zdolności intelektualnych utrzymuje 

Etapy rozwoju człowieka dorosłego

której większość zdolności intelektualnych utrzymuje 
się na ustabilizowanym poziomie.

3. Późna dorosłość (powyżej 55-66 lat) charakteryzująca 
się spadkiem inteligencji płynnej (genetycznie 
wrodzonej) przy jednoczesnym utrzymywaniu się na 
stałym poziomie, a niekiedy nawet wzroście, 
inteligencji skrystalizowanej (społecznej). Jest to etap 
równowagi pomiędzy logiczno-rozumową sferą 
poznania i obszarem intuicyjno-emocjonalnym.



• Osoby w wieku średnim mają tendencję do 
wolniejszego analizowania i rozwiązywania problemów 
ze względu na odnoszenie ich do własnego, bogatego 
doświadczenia. 

• Jednakże doświadczenie to i nieustanna aktywność 
umysłowa niwelują problemy z pamięcią i koncentracją.umysłowa niwelują problemy z pamięcią i koncentracją.

• Ważnym elementem w tym okresie jest także większa 
indywidualizacja kształcenia. 

• Szkolenie osób w tym wieku powinno być w dużej 
mierze oparte na reorganizacji i doskonaleniu nabytych 
przez nie wcześniej sprawności, powinno także 
uwzględniać bogatą wiedzę życiową uczestników 
szkolenia i zgromadzone przez nich doświadczenia.



Malcolm Knowles

• Jeden z twórców całego nurtu badań nad edukacją 

osób dorosłych, dzięki któremu świadomość różnic 

pomiędzy nauczaniem osób dorosłych i nauczaniem 

dzieci czy młodzieży stała się powszechniejsza.

• Opracował on także model procesu uczenia się • Opracował on także model procesu uczenia się 

dorosłych, u podłoża którego umiejscowił potrzebę    
i zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji. 
Według niego ta potrzeba nasila się z wiekiem,           

a nowa wiedza poznawana jest przez pryzmat wiedzy 

już posiadanej. 



Według Malcolma Knowlesa:
• W andragogice uczący się traktowany jest jako podmiot, osoba 

samokierująca i samodzielna (podmiotowość). 

• W przypadku edukacji dorosłych doświadczenie ma olbrzymi 

wpływ na proces edukacyjny - przywiązują oni ogromną wagę 

do tego, czego doświadczają, większą niż do tego, czego są 

nauczani poprzez tradycyjny przekaz (doświadczenie).nauczani poprzez tradycyjny przekaz (doświadczenie).

• Dorośli z chęcią uczą się jedynie tego, co uznają za przydatne      

i potrzebne w przypadku radzenia sobie z życiowymi 

problemami muszą dostrzegać bezpośrednią przydatność            

i możliwość zastosowania nabytych umiejętności i wiedzy                   

w praktyce (gotowość).

• Dorośli potrzebują odpowiednich kompetencji, przydatnych              

w radzeniu sobie z wymogami współczesnego życia, wspieraniu 

własnego samorozwoju czy rozwiązywaniu problemów (sposób 
podejścia do nauki).



David Kolb - twórca teorii 

uczenia się przez doświadczenie

• Uczenie się jest procesem nieustannej modyfikacji uprzedniego 

doświadczenia poprzez doświadczenie następujące po nim. 

• Nowe idee nie zapisują się jak znaki na „czystej, białej karcie 

umysłu” osoby uczącej się, lecz wchodzą w interakcje z ideami, 

które już wcześniej posiadała.

• Zdaniem autora proces edukacyjny toczy się przede wszystkim                

w interakcji ze środowiskiem, a wiedzę zdobywa się poprzez 

transformację doświadczenia - dzięki możliwości przeżywania 

różnych sytuacji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami 

procesu kształcenia można uczyć się najefektywniej.

• Bowiem kolejne doświadczenia ubogacają nas i powodują, że 

nowe informacje przyswajane są szybciej, niż ma to miejsce np. 

w przypadku zdobywania wiedzy poprzez bierne słuchanie. 



Cykl D. Kolba 
• konkretne doświadczenie, zgadzające się                    

z poglądami uczącego się, w którym proces 
kształcenia ma swój początek;

• refleksyjna obserwacja, kiedy to doświadczenie jest 
poddawane analizie i ujmowane z różnych perspektyw;

• abstrakcyjna konceptualizacja, gdy uczący kontynuuje 
analizę danych i zaczyna wyciągać wnioski z doświadczenia, 
w którym uczestniczył;w którym uczestniczył;

• aktywne eksperymentowanie - ostatni etap 
rozpoczynający się, gdy uczący się zmienia swoje 
zachowanie i zaczyna eksperymentować z nową wiedzą, by 
sprawdzić, czy nowo wypracowane teorie są przydatne       
w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.





Style uczenia się
• Empirycy najefektywniej uczą się, gdy są stawiani wobec 

nowych doświadczeń i problemów, które muszą rozwiązać. 

Kolejne pojawiające się przed nimi zadania traktują jak 

wyzwania, stosując wiele aktywizujących form w celu ich 

rozwiązania, takich jak symulacje, ćwiczenia, gry i dyskusje. 

Nie czują obawy przed wystąpieniami publicznymi i wręcz nie 

potrafią pracować samodzielnie.potrafią pracować samodzielnie.

• Kontemplatorzy wolą z kolei uczyć się w sposób przemyślany. 

Ich nauce sprzyjają sytuacje, w których mogą przeanalizować 

to, co się wydarzyło oraz obserwować z boku przebieg zajęć. 

Potrzebują czasu na przemyślenie problemu i opracowanie 

strategii jego rozwiązania. Nie lubią być w centrum uwagi          

i pełnić roli lidera, a także podejmować decyzji na       

podstawie niepełnych informacji czy pod presją czasu.



• Teoretycy najefektywniej uczą się, gdy treści przez nich poznawane 

stanowią element większej całości. Mogą wtedy wyjaśniać związki i 

zależności poszczególnych elementów. Doceniają także, treści 

ustrukturalizowane, uporządkowane i układające się w logiczną 

całość. Lubią zadawać pytania, analizować przyczyny danych 

zdarzeń. Z trudem uczestniczą w sytuacjach mocno angażujących 

ich emocje, posiadających niejasne reguły czy o dużym stopniu 

niepewności. Włączani w działanie muszą znać jego cel i kontekst. 

Mogą przejawiać trudność we współpracy z empirykami.

• Pragmatycy lubią uczyć się, gdy dostrzegają możliwość • Pragmatycy lubią uczyć się, gdy dostrzegają możliwość 

praktycznego zastosowania teoretycznych zagadnień, kiedy mogą 

wszystko dokładnie wypróbować, przećwiczyć i uzyskać informację 

zwrotną od eksperta. Nie odpowiada im brak ćwiczeń praktycznych, 

ponieważ lubią współzawodnictwo w grupie. Przeszkadza im brak 

jasnych i konkretnych wskazówek, jak należy coś wykonać, nie lubią 

też, kiedy proces edukacyjny odbiega od rzeczywistości oraz gdy 

coś utrudnia im wypróbowanie zdobytej wiedzy w praktyce.



• Warto pamiętać, że dorośli to nie puste 

naczynia, do których można bezkarnie 

wlewać…

• Pojawia się motywacja wewnętrzna

• Różna jest gotowość na zmianę

Co jest ważne w uczeniu się dorosłych? 

• Różna jest gotowość na zmianę

• Oczekiwanie na efekt

• Wrażliwość na ocenę i kontrolę



Skarby w kufrze

• Umiejętności i kompetencje

• Zdolności – ogólne i specjalne

• Zainteresowania

• Doświadczenie – życiowe i zawodowe • Doświadczenie – życiowe i zawodowe 



• Umiejętność: „praktyczna znajomość czegoś, 

biegłość w czymś, zdolność wykonywania 

czegoś"

(Słownik języka polskiego PWN s. 598)

• Kompetencja: „zakres czyjejś wiedzy, • Kompetencja: „zakres czyjejś wiedzy, 

umiejętności lub odpowiedzialności"

(Słownik języka polskiego PWN s. 977)



Klasyfikacja poziomów kompetencji

• Nieświadoma niekompetencja - nie zdajesz sobie 
sprawy z istnienia zadania, którego nie umiesz 
zrealizować.

• Świadoma niekompetencja - wiesz, czego nie umiesz, 
ale nie interesuje cię zmiana tego stanu rzeczy.

• Świadoma kompetencja - umiesz zrealizować zadanie • Świadoma kompetencja - umiesz zrealizować zadanie 
ze skupieniem i uwagą 

• Nieświadoma kompetencja - realizacja zadania jest 
twoją drugą naturą - potrafisz wykonywać je z 
łatwością. Jeśli masz cierpliwość i skłonności 
pedagogiczne jesteś w stanie przekazywać swoje 
umiejętności innym.





Kompetencje kluczowe (OECD)

• umiejętność pracy w zespole

• umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią 
informacyjną i komunikowania się

• umiejętność rozwiązywania problemów

• umiejętność wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich 
punktów widzeniapunktów widzenia

• umiejętność korzystania z odmiennych źródeł informacji

• porozumiewanie się w kilku językach

• łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy

• umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością

• umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy



Zdolności

Zdolność można traktować jako pewną

sprawność do wykonywania  czynności lub 

możliwości, dzięki którym człowiek zdobywamożliwości, dzięki którym człowiek zdobywa

wiadomości, umiejętności, sprawności.



Zdolności

Poziom zdolności jednostki zależy od: 

• czynników wrodzonych,

• wychowania,

• własnej aktywności jednostki,• własnej aktywności jednostki,

• jej pracowitości,

• wytrwałości,

• samokrytycyzmu i pracy nad sobą.



Zdolności ogólne

Najczęściej wyróżnia się zdolności ogólne,

do których zalicza się:

• inteligencję (emocjonalną, wieloraką także),

• spostrzegawczość,• spostrzegawczość,

• wyuczalność, 

• wyobraźnię,

• zręczność.



Zdolności specjalne

Zdolności specjalne, ukierunkowane

przedmiotowo, np.

• językowe,

• matematyczne,• matematyczne,

• muzyczne, 

• plastyczne, 

• techniczne,

• sportowe.



Zainteresowanie

Względnie trwała obserwowalna dążność
do poznania otaczającego świata, 

przybierająca postać ukierunkowanej 
aktywności poznawczej, o określonym aktywności poznawczej, o określonym 
nasileniu, przejawiająca się w selektywnym 

stosunku do otaczających zjawisk.                                  

A.Gurycka



A może otworzyć kufer i …?!

• Pokazać, zaprezentować, zademonstrować 

nasze skarby?

• Przetworzyć, nadać inną formę, kształt?

• Podzielić się z innymi, wymienić, połączyć?

• Sprzedać i zarobić?• Sprzedać i zarobić?



Bardzo prosimy o podanie kilku informacji:

K/M

Wykształcenie: 

Zainteresowania:

Zdolności ogólne:

Zdolności specjalne:

Umiejętności zawodowe:

Umiejętności pozazawodowe:













Postscriptum
Uwaga! Nowe słowa na „a”

1.Ageizm

2.Adultyzm2.Adultyzm

3.Amortalizm

Tylko nie bądź agelastą!


