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NAJLEPSZE NA ŚWIECIE MIEJSCE EDUKACJI  
 

NOWA KULTURA UCZENIA SIĘ 
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EDUKACJA POZAFORMALNA – skuteczne 

metody  

• wykład (6%) 

• czytanie (10%)                                                  pasywne 

• metody audiowizualne(20%) 

• pokaz (30%)  

• dyskusje w grupie (50%)                       

• uczenie poprzez działanie (75%)                  aktywne 

• uczenie innych (90%) 

 

METODY INTERAKTYWNE 
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BIBLIOTEKI 
CO JEST KLUCZEM DO SUKCESU? 

• Podstawowe pytanie: PO CO coś robimy?  

     Nie CO, ale DLACZEGO i „po co”? 

Liczą się ludzie nie statystyki, liczby 

 

• Celem jest robienie rzeczy, w które wierzymy i wiemy, że są dobre dla 
społeczności, ale też są one zbieżne z misją instytucji/organizacji w 
której pracujemy. 

 

• Sens pracy powoduje prawdziwe zmiany 
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TU TEŻ JEST OBRAZEK  

SENIORZY 
PERSPEKTYWA POLSKA 

 
 
 
 

Średnia wieku w naszym kraju: 

rok 1950 - to 28,3  

rok 2015 – to 38,2  

rok 2050 – to …51 lat! 
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W 2050 r. ma nas być zaledwie 32 mln  
 
 

Przejście na emeryturę powinno być 
początkiem nowej aktywności,  
a nie początkiem „usuwania się w cień” 
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Życie na emeryturze, czyli co dalej?! 
ROLA BIBLIOTEK 

uczyć się, by: 
 

• poznać 
• działać (na rzecz innych) 
• żyć wspólnie  
• być 
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Jak POLUBIĆ uczenie się? 
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Szkoła @ktywnego Seniora  
wieloletni edukacyjny program 

partnerski (od 2007r.) 

 
 

 



8 

ZAŁOŻENIE 
• Seniorzy – zdezintegrowana grupa; konieczność integracji – miejsce; 

potencjał – wolontariat – praca/edukacja na rzecz innych 

• Rozwój kompetencji miękkich pracowników biblioteki 

• Stworzenie pola dla wspólnej aktywności i kreatywności, budowa 
społeczności (atmosfera, działania) 

• Metody ICT stanowiące trzon Programu, nie są celem, ale środkiem do 
rozwoju własnych zainteresowań, pasji  

• Praca „z seniorami”, a nie „dla seniorów” (termin użyty przez nas już w 
2007r.), którzy twórczo spędzają wolny czas (wykorzystując również bogate 
zasoby Biblioteki i doświadczenie pracowników) 
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PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE 
wspieranie uczenia się seniorów 

(2007-2017) 
 

• GRUNDTVIG 

• ERASMUS+ Młodzież  
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PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE S@S 

GRUNDTVIG 
• „ICT and Inter Generation 
Communication” (2007-2009), opracowanie 
programu nauczania seniorów TIK (projekt 
uznany przez NA Grundtviga za przykład 
"dobrej praktyki);  
 

• „Senior volunteers in interest 
representations, training programme for 
participatory competences – SEVIR” (2008-
2009); partnerstwo 6 państw europejskich. 
Rezultatem są „Europejskie Poradniki dla 
Trenerów i Seniorów" dotyczące 
wolontariatu dla aktywności obywatelskiej 
seniorów 
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PROJEKTY GRUNDTVIG ZYNARODOWE S@S 
wybrane 

• „Heurit(AGE)” (2009-2011), udział: 9 
krajów UE, projekt promujący dziedzictwo 
kulturowe Europy. Uznany przez KE za 
jeden z 30-tu najlepszych w Europie 
dotyczących edukacji dorosłych; 
 

• „Senior in the Web” – Warsztaty; udział 
12 uczestników z 9 państw europejskich; 
„dobra praktyka” Grundtviga(2013); 
 

• “Sustainable Selfhelp Adult Community 
Learning Model (SUSCOM)” - (2012-2014),  
opracowanie modelu mechanizmu 
samopomocy seniorów 
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WYBRANE REZULTATY na bazie 
PROJEKTÓW GRUNDTVIGA   

(lata 2007 – 2015) 
• Liczba uczestników: ponad 4000 osób (w tym ponad 2000 przeszkolonych seniorów z TIK) 

• Strona www.sas.tpnk.org.pl 

• Grupa i profil na Facebooku, blog 

• Międzynarodowe konferencje w Krakowie  
(2009, 2011) 

• Międzynarodowe Olimpiady  
Komputerowe Seniorów (2008-2012) 

• Europejskie Poradniki dot. wolontariatu seniorów (2008) 

• Kursy języków obcych ( w tym on-line) 

• Redakcja 5 wydawnictw 

www.sas.tpnk.org.pl 
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STRONA INTERNETOWA 
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BLOG 
 

14 www.sas.tpnk.org.pl 



15 

SENIOR (COMPUTER) OLYMPIC GAMES 

WINNERS FROM EUROPE 
spotkanie w Krakowie, 2009 
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ERASMUS+   Młodzież 
 Projekt „Meet me in the library” 

  SZKOLENIA JĘZYKOWE dla 
dorosłych, w tym 
seniorów 
 

partnerstwo:  
WBP w Krakowie ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju i 
Integracji Młodzieży STRIM 
 

1320 spotkań, w których 
uczestniczyło ok. 1250 osób. 
Zajęcia prowadziło łącznie 15 
wolontariuszy z Niemiec, 
Hiszpanii, Włoch i Francji. 
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TRWAŁE EFEKTY PROJEKTÓW  
Realizacja projektów spowodowała między innymi:  

 

• wdrożenie w bibliotece STAŁEJ BEZPŁATNEJ oferty edukacyjnej dla osób 
starszych (oferta dostosowana do potrzeb) 

• pracę metodą „design thinking” 

• rozwój współpracy (partnerstwo publiczno-prywatne) 

• wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów,  

• wolontariat seniorów, młodych pracowników biblioteki, młodzieży z UE 
(wolontariat kompetencji; nie tylko w sferze zawodowej) 

• skuteczną integrację między- i wewnątrz-pokoleniową 

• rozwój współpracy z uczelniami krakowskimi; wymianę doświadczeń 

ZDOBYWANIE WIEDZY STAŁO SIĘ PRZYJEMNOŚCIĄ!!! 
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PRZYKŁADOWA OFERTA  KURSÓW 
KOMPUTEROWYCH DLA SENIORÓW  

(2011 - 2015) • Planuj swój domowy budżet 
• Tworzenie prezentacji w PICASA,PREZI 
• E-kultura 
• Telewizja w Internecie 
• Word - edycja tekstów 
• Rozwijam swoją pasję 
• E-administracja 
• Blog - Twoja historia 
• "Galeria fotografii usługi Windows Live" 
• "Windows Live Movie Maker" 
• Power Point - tworzenie prezentacji 
• Open Access - Otwarta Nauka 
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kontakt: 
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE 

tel. 12 3752 238 
www.rajska.info 

mjedlinska@rajska.info 
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