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Streszczenie: Celem artykułu jest analiza literatury dotyczącej edukacji osób star-
szych, która ukazała się w Polsce w latach 2000–2013. Publikacje zostały podzie-
lone na dwie grupy: badawczo-diagnostyczną i aplikacyjną. Widać wyraźną prze-
wagę liczebną literatury z pierwszej grupy nad literaturą poświęconą praktycznemu 
zastosowaniu wyników prowadzonych badań. W zakończeniu autor porównuje in-
tensywność współcześnie prowadzonych badań z okresem przed 2000 rokiem oraz 
formułuje postulaty dotyczące przyszłych badań. 

Wstęp

Od blisko czterdziestu lat edukacja osób starszych w Polsce ma swoje ramy 
instytucjonalne w postaci uniwersytetów trzeciego wieku. Jednak praktyczne 
działania edukacyjne wśród osób starszych miały miejsce już dużo wcześniej 
w ramach różnych struktur edukacji dorosłych i służby zdrowia (Halicki 2000). 
Działaniom tym nie towarzyszyła jednak szersza refleksja teoretyczna.

Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja prac poświęconych edukacji 
osób starszych za lata 2000–2013. Prezentacja pomyślana jest w formie typolo-
gii grupującej prace według dwóch kryteriów: co z prowadzonych badań mają 
geragodzy, a co ludzie starzy? A zatem podstawowy podział uwzględnia dia-
gnostykę problemu, która przyczynia się do rozwoju wiedzy geragogicznej oraz 
praktyczną aplikację zdobytej wiedzy. W badanym okresie ukazało się ok. 110 
artykułów w czasopismach, które prezentowały różne problemy związane z edu-
kacją osób starszych. Również temu tematowi poświęcone były w całości lub 
części 23 monografie autorskie oraz ponad 90 prac zbiorowych. Do tej tradycyjnej 
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„papierowej” bibliografii należy dodać jeszcze dziesięć portali internetowych po-
święconych w całości lub części edukacji osób starszych. Dokumenty elektro-
niczne dotyczące omawianego problemu dostępne są również na stronie Federacji 
Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl).

 Geragogika czy gerontologia edukacyjna?

Intencją takiego sformułowania problemu jest poszukiwanie miejsca dla co-
raz dynamiczniej rozwijającej się subdyscypliny zajmującej się edukacją osób 
starszych. Ponieważ w literaturze pojawiają się określenia edukacja osób star-
szych i kształcenie osób starszych, będę używał obu tych kategorii zamiennie.

W literaturze nie ma jednomyślności co do tego, czy kształcenie osób star-
szych zakwalifikować do edukacji dorosłych, czy też traktować jako część ge-
rontologii społecznej. Wilhelm Niggemann (1975) zwraca uwagę, że wraz z po-
jawieniem się praktyki kształcenia w starości edukacja dorosłych odkrywa nowe 
obszary badawcze. Ostrzega jednak przed tworzeniem osobnej teorii kształcenia 
ludzi starszych, ponieważ takie działanie może doprowadzić do tworzenia wła-
snej prowincji pedagogicznej o charakterze getta.

 Frank Glenndenning i David Battersby (1990), Andre Lemieux, Mariano 
Sanchez Martinez (2000) umieszczają edukację osób starszych w nurcie badań 
edukacyjnych i proponują określić ją mianem gerontogogiki rozumianej jako in-
terdyscyplinarna nauka o edukacji osób starszych. Inni (Buboltz-Lutz 1984) sy-
tuują ją na styku andragogiki i gerontologii z punktem ciężkości przesuniętym 
bardziej ku gerontologii. 

Elisabeth Bubolz-Lutz uważa, że nie w pełni uzasadnione jest pojawiające się 
coraz częściej w literaturze podporządkowanie kształcenia osób starszych kształ-
ceniu dorosłych. Jej zdaniem kształcenie dorosłych i osób starszych ma wiele 
wspólnych celów i treści, ale szczególna sytuacja życiowa ludzi starszych wyma-
ga też specyficznych treści i celów, różnych od treści i celów andragogiki.

 W literaturze polskiej przyjęła się nazwa geragogika, która według Adama 
Zycha, Anny Leszczyńskiej-Rejchert (2009) i Elżbiety Dubas (2005) jest działem 
pedagogiki, według Jolanty Leśniak działem andragogiki, a według W. Bachman-
na i Jerzego Strochmiałka działem pedagogiki specjalnej (Tokaj 2000). W dwóch 
pierwszych przypadkach zwraca się więc uwagę na przedmiot badania lub ob-
szar badawczy, którym jest starzenie się i starość. Natomiast fakt, iż geragogika 
jest subdyscypliną w jednym wypadku pedagogiczną, a w drugim andragogicz-
ną, wskazuje na to, że w geragogice stosuje się te same metody badawcze co 
w pedagogice i andragogice. Inaczej rzecz ma się z umieszczeniem geragogiki 
jako działu pedagogiki specjalnej. Pedagogika specjalna interesuje się ludźmi 
czy też grupami osób, które charakteryzują się różnego rodzaju deficytami. Co 
prawda osoby stare, szczególnie te w późnej starości, można zaliczyć do grupy 
osób ze znacznymi deficytami w rozmaitych obszarach, jednak deficyty te nie są 
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wrodzone ani nie wynikają z wydarzeń losowych, tylko są niejako naturalnym 
rezultatem biegu życia. 

Edukacja osób starszych jako praktyczny wymiar geragogiki była przez dłu-
gie lata utożsamiana z ruchem uniwersytetów trzeciego wieku. Ten zaś w latach 
80. i 90. miał swój instytucjonalny wymiar w postaci sekcji UTW przy Polskim 
Towarzystwie Gerontologicznym, przez co bardziej był kojarzony z gerontologią 
społeczną niż pedagogiką.

Różnie postrzegane miejsce geragogiki w strukturze nauk ma swoje odzwier-
ciedlenie w publikacjach dotyczących edukacji osób starszych. 

Aktywność badawcza geragogów a rozwój wiedzy geragogicznej   

Najobszerniejsza część zgromadzonej bibliografii poświęcona jest uniwer-
sytetom trzeciego wieku, które opisywane są w literaturze często jako placów-
ki aktywizujące osoby starsze. Takie spojrzenie na edukację seniorów wynika 
z patrzenia na to zjawisko przez pryzmat wybranych aspektów teorii aktywności. 
Aktywność edukacyjna traktowana jest tu jako część szeroko rozumianej aktyw-
ności społecznej (Kiełbasiewicz 2009, Komorska 2006). W ramach tej funkcji 
aktywizującej pojawia się wiele aspektów. Omawiana jest rola UTW w propago-
waniu edukacji całożyciowej (Wieczorek 2008, Malec 2007) oraz przeciwdziała-
niu marginalizacji najstarszego pokolenia (Trafiałek 2006). Podnoszona jest też 
ważna kwestia samorządności tej sztandarowej instytucji edukacji seniorów (Ko-
nieczna-Woźniak 2005). Rola samorządu w zarządzaniu uniwersytetem trzeciego 
wieku miała swoją wagę szczególnie w okresie realnego socjalizmu. Była to jedna 
z nielicznych instytucji, w których autentycznie funkcjonował organ przedstawi-
cielski (Halicki 2000). Przy omawianiu aktywizacji słuchaczy UTW nie omiesz-
kano zwrócić uwagę na aspekt demograficzny, a mianowicie zdecydowaną prze-
wagę kobiet nad mężczyznami wśród słuchaczy (Kania 2008). Przewaga ta nie da 
się wytłumaczyć zjawiskiem nadumieralności mężczyzn w tej kategorii wieku. 
W publicystyce pojawiła się nawet złośliwa pointa Dziadek dziadzieje, babcia 
mądrzeje (Niezgoda 2002).

Duża część publikacji dotyczy wpływu aktywności edukacyjnej seniorów 
w UTW na dobre samopoczucie, a szerzej na jakość życia (Wojciechowska 2008). 
Jakość życia rozumiana jest tu nie jako obiektywnie dobre warunki, a raczej jako 
subiektywnie dobre ich postrzeganie. Znaczenia nabiera czynnik afiliacyjny, który 
powoduje, że człowiek starszy czuje wspólnotę z innymi, co wyraźnie zmniejsza 
poczucie osamotnienia (Konieczna-Woźniak 2005). Innym sposobem na zmniej-
szenie poczucia osamotnienia jest współpraca międzypokoleniowa. Dostarcza 
ona sposobności do wymiany poglądów, co sprzyja lepszemu zrozumieniu tren-
dów panujących we współczesnym społeczeństwie (Bugajska 2006).

Spora część artykułów dotyczy ruchu uniwersytetów trzeciego wieku 
w Polsce i na świecie. W artykułach dotyczących Polski inwentaryzowane są 
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dotychczasowe dokonania i formułowane postulaty na przyszłość. (Aleksander 
2001, Czerniawska 2009, Orzechowska 2009). Na uwagę zasługuje artykuł Ta-
deusza Aleksandra oparty na rzetelnych źródłach, m.in. sprawozdaniach z dzia-
łalności poszczególnych uniwersytetów. Wyróżniam go spośród innych nie mniej 
wartościowych prac ze względu na zawarte w zakończeniu postulaty co do przy-
szłej działalności uniwersytetów. Autor podnosi tu dwa ważne problemy, które do 
dzisiaj nie doczekały się pozytywnego rozwiązania. Pierwszy to wyraźniejsze niż 
dotychczas włączenie w działalność UTW mężczyzn. Drugi to zainteresowanie 
i wciągnięcie do działalności edukacyjnej mieszkańców polskiej wsi.

W tym miejscu nie mogą też powstrzymać się od wyrażenia swojego niepo-
koju. Pierwszy wiąże się z usunięciem spośród celów wielu uniwersytetów trze-
ciego wieku, a nawet ich federacji, prowadzenia badań naukowych. Wydaje mi 
się, że to właśnie przedsiębranie badań naukowych odróżniało UTW od innych 
placówek edukacyjnych oferujących osobom starszym kształcenie. W moim prze-
konaniu było to jedno z najistotniejszych zadań Vellasowskiego modelu UTW.

Niepokoją mnie też pojawiające się na niektórych konferencjach pomysły 
działaczy UTW dotyczące innowacyjności i akredytacji. Czyż nie jest to krok 
w kierunku poddania starości ostrym regułom konkurencji? Odbieram to jako 
próbę przesuwania idei Krajowej Ramy Kwalifikacji i ocenę uzyskanych efek-
tów kształcenia obowiązującą uczelnie wyższe na uniwersytety trzeciego wieku. 
Zastanawiam się, czemu miałoby to służyć? Czy twórcy tych pomysłów nie chcą 
przypadkiem kształcić emerytów dyplomowanych?

Pewną część artykułów poświęconych ludziom starym można by umieścić 
w obszarze pedagogiki społecznej i polityki społecznej. Część prac omawia po-
trzeby i formułuje postulaty w zakresie wsparcia człowieka starego i jego aktyw-
ności (Janik 2002, Komorska 2006). Inne mówią o potrzebie kształcenia kadr 
pomocy społecznej, których zadaniem byłoby wspieranie seniorów (Zdebska, 
Kucharska 2011). W tym pakiecie artykułów mamy również rozważania na temat 
działań, jakie winny być podjęte w celu zmniejszania ryzyka marginalizacji i wy-
kluczenia społecznego ludzi starych (Szarota 2011, Dzięgielewska 2007).

Nie można pominąć szerokiego nurtu badań biograficznych, które włączają 
do geragogiki obszary codzienności. Największy dorobek ma tu Olga Czerniaw-
ska (2000, 2007). Dodać też trzeba pracę Jerzego Halickiego (2010).

Na szczególną uwagę zasługują monografie autorskie. W omawianym okre-
sie ukazały się 23 takie prace. Nie sposób w krótkim tekście omówić je wszystkie, 
a zatem ograniczę się do tych, które uważam za najważniejsze. Przedstawiam je 
w kolejności chronologicznej.

Pierwszą w literaturze polskiej wydaną oddzielnie monografią dotyczącą 
edukacji osób starszych była praca J. Halickiego Edukacja seniorów w aspekcie 
teorii kompetencyjnej. Jest to jedyna jak do tej pory praca porównawcza systemów 
edukacji osób starszych w trzech krajach europejskich: Niemiec, Polski i Wielkiej 
Brytanii. Jako teoretyczne tło swoich rozważań przyjąłem teorię kompetencyjną, 
zawężając ją do aspektu edukacyjnego. 
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Na wysoką ocenę zasługuje też praca Anny Leszczyńskiej-Rejchert (2004). 
W tej mającej charakter podręcznikowy monografii daje ona ciekawą wizję wspo-
magania człowieka starego. Oprócz ogólnej charakterystyki wspomagania, mamy 
tu również zaprezentowane rozwiązania organizacyjne i instytucje wspomagające 
ludzi starszych. 

Ważne dla rozwoju geragogiki są dwie prace monograficzne Zofii Szaroty 
(2004, 2010). Jedna, poświęcona gerontologii społecznej i oświatowej w części 
„geragogicznej”, zajmuje się instytucjami wsparcia człowieka starszego. Druga 
koncentruje się wokół instytucjonalnego wsparcia starzejącego się i starego czło-
wieka. Pojawiają się tu aspekty geragogiczne, m.in. omówiona jest instytucjonal-
na przestrzeń edukacyjna seniorów. 

Za jedną z kluczowych prac budujących statut teoretyczny geragogiki uwa-
żam monografię Katarzyny Uzar (2011). Autorka przedstawia w niej wychowanie 
w perspektywie starości. Praca zawiera ogólne rozważania o starości w wymiarze 
biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym oraz wizję człowieka 
starego w ujęciu personalistycznym. Wymiarowi geragogicznemu poświęcono 
około 1/3 tekstu. Omówiono tu strukturę procesu dydaktycznego (cele wychowa-
nia w starości, do starości i przez starość, relacje wychowawcze oraz perspektywę 
czasową), płaszczyznę metodyczną oraz rolę różnych środowisk w wychowaniu 
człowieka starego. Z punktu widzenia praktycznej pracy z osobami starszymi jest 
to część szczególnie cenna.

Problematyka, którą w swojej monografii zajmuje się Aleksandra Błachno 
(2012) była już wcześniej sygnalizowana przy okazji omawiania kwestii związa-
nych z ruchem uniwersytetów trzeciego wieku. W pracy zawarta jest krótka mono-
grafia UTW. Niewielki fragment poświęcony jest historii. Szerzej autorka omawia 
misję UTW, gdzie na pierwszy plan wysuwa się aktywizacja osób starszych. Autor-
ka, powołując się na badania Anny Brzezińskiej, podaje szereg pozytywnych skut-
ków uczenia się w starości. Następnie ukazuje współczesne oblicze polskich UTW. 
Wśród bardzo szlachetnych celów aktywizujących osoby starsze, podnoszących 
jakość ich życia, brak jest prowadzenia badań naukowych, który to cel był jednym 
z podstawowych dla P. Vellasa. Widać wyraźnie ewolucję UTW w stroną działal-
ności społeczno-politycznej. Budowanie lobby na rzecz ludzi starych jest rzeczą 
ważną, ale gubi się przy tym trochę istotę ruchu UTW z lat 70.,  80. i 90. 

Praca Danuty Seredyńskiej (2013) o dyskursach edukacyjnych na temat sta-
rości w naukach humanistycznych i społecznych oparta jest na analizie treści pu-
blikacji z konferencji ogólnopolskich. Brak jest w literaturze polskiej podobnego 
opracowania, które niejako inwentaryzuje prowadzone badania i refleksje na te-
mat starzenia się i starości z pedagogicznego punktu widzenia. Daje to czytelniko-
wi możliwość spojrzenia „z lotu ptaka” na to, co dzieje się w polskiej gerontologii 
ostatnich lat.

Na koniec chciałbym poświęcić parę słów pracy ważnej dla geragogiki, cho-
ciaż niepublikowanej. Mam tu na myśli dysertację doktorską Marcina Muszyń-
skiego Aktywność osób starszych w przestrzeni badawczej gerontologii społecznej 
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– ujęcie andragogiczne. Praca jest jednym z najlepszych kompendiów wiedzy 
gerontologicznej, szczególnie jeśli chodzi o teorie starzenia się. Prezentuje też 
nowatorskie spojrzenie na aktywność edukacyjną osób starszych. Mam nadzieję, 
ze niebawem ukaże się w formie książkowej.

Działania geragogów w obszarze praktyki edukacyjnej

W literaturze wyodrębnić można trzy obszary praktycznych aplikacji badań 
geragogicznych: nauczanie języka obcego, nauczanie technik komputerowych, 
warsztaty biograficzne. Ukazało się tu zdecydowanie mniej publikacji niż w przy-
padku działań teoretyczno-diagnostycznych.

Dobrym wstępem do praktycznej aplikacji rezultatów badań jest praca Anny 
Jaroszewskiej (2010) dotycząca kluczowych kompetencji nauczyciela-geragoga. 
Omawia ona zmiany, jakich doświadcza człowiek starszy w obszarze zdrowotnym 
i społecznego funkcjonowania. Kluczowe znaczenie dla wymiaru edukacyjnego 
mają przekształcenia zachodzące w procesach poznawczych. Autorka zwraca 
uwagę na zmiany o charakterze regresywnym, ale również na te, które sprzyjają 
wysiłkowi uczenia się. Następnie przechodzi do cech utrudniających nauczanie/
uczenie się języków obcych. Zrozumienie omawianych w pracy mechanizmów 
może pomóc w wypracowaniu odpowiedniego podejścia dydaktycznego. Brakuje 
tego typu rozważań w obszarze gerontologii edukacyjnej.

Spośród tekstów poświęconych edukacji językowej seniorów warto zwrócić 
uwagę na ten, który prezentuje trudności, jakie sprawia osobom starszym uczenie 
się języka obcego oraz sposoby ich przezwyciężania (Gulanowski M. 2012). Inna 
praca z tego obszaru prezentuje badania dotyczące stosowania strategii pamięcio-
wych przy uczeniu się języków obcych w UTW oraz odpowiednie rekomendacje. 
Zauważa się potrzebę wprowadzenia programu rozwoju strategii pamięciowych 
w UTW (Grotek 2003).

Drugi obszar działań praktycznych to nauka technik komputerowych. Prowa-
dzone są w większości UTW. Brak jest jednak wskazań metodycznych do pracy 
z osobami starszymi. Tę lukę częściowo wypełnia raport z projektu Aktywny Se-
nior. Autorzy wychodzą od wskazania motywacji i oczekiwań osób starszych oraz 
postulatów towarzyszących seniorom w podjęciu edukacji informatycznej. Jest to 
bardzo dobra diagnoza problemu, której rezultatem jest wskazanie wymaganych 
cech osobowych instruktorów tego typu kursów (Jurczyk-Romanowska 2012). 
Dalej mamy opis doświadczeń płynących z prowadzenia kursów komputerowych 
dla seniorów wraz ze wskazówkami metodycznymi przydatnymi dla osób prowa-
dzących tego typu przedsięwzięcie (Golonka 2012). Na koniec autorzy prezentują 
kurs komputerowy dla zaawansowanych poświęcony wprowadzeniu uczestników 
w świat Internetu. Artykuł ten jest bardzo dobrym materiałem instruktażowym 
(Gulanowski 2012). Dodać do tego należy parę innych dobrych artykułów poma-
gających osobom starszym w nabywaniu umiejętności posługiwania się kompute-
rem i technikami multimedialnymi (Horyśniak 2004, Wrońska 2008).
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Trzeci obszar praktycznego zastosowania badań geragogicznych to warsztaty 
biograficzne. Wśród publikacji proponujących zastosowanie metody biograficz-
nej w pracy z osobami starszymi chciałbym wyróżnić dwie. Pierwsza to warsztaty 
biograficzne zaproponowane w ramach projektu Aktywny Senior (Wnuk-Olenie-
wicz 2012). Drugą stanowi obszerna książka Beaty Bugajskiej i Celiny Timoszyk-
-Tomczak Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych. Praca 
ukaże się niebawem. Autorki proponują około 100 technik przydatnych w pracy 
z seniorami. Struktura książki jest starannie przemyślana, a jej treść w dużym 
stopniu związana jest z wcześniejszymi badaniami, których rezultaty zostały nie-
dawno opublikowane (Timoszyk-Tomczak, Bugajska 2012).

Zakończenie

Od ukazania się w Polsce pierwszych publikacji mówiących implicite o edu-
kacji osób starszych minęło blisko pięćdziesiąt lat. Do 2000 roku opublikowano 
około 80 prac całkowicie lub częściowo poświęconych edukacji seniorów. Od po-
czątku XXI wieku ukazało się ich ponad 300 (jeśli liczyć poszczególne artykuły 
zawarte w pracach zbiorowych). Nie ulega wątpliwości, że dynamika badawcza 
w obszarze edukacji seniorów jest znaczna. W latach 90. zagadnieniem tym zaj-
mowało się w Polsce paręnaście osób. Obecne grono autorskie jest dużo większe 
i, co cieszy, należy do niego coraz więcej młodych badaczy, o czym świadczą cho-
ciażby publikacje geragogiczne w „Dyskursach Młodych Andragogów”. 

Wzrost zainteresowania problematyką starzenia się i starości wiąże się oczywi-
ście ze zmianami w strukturze wieku społeczeństwa polskiego. Coraz większa gru-
pa osób starszych wymusza zmiany w myśleniu społecznym na temat starzenia się 
i starości. Nadal aktualne jest stwierdzenie Aleksandra Kamińskiego, że człowiek 
stary musi przystosować się do życia w nowoczesnym społeczeństwie, ale również 
społeczeństwo powinno nauczyć się żyć z coraz większą grupą ludzi starych. 

W analizowanych publikacjach pewien niedosyt budzi rozmiar praktycznej 
aplikacji wyników badań gerontologicznych. Badania diagnostyczne są istotne, 
ale trzeba pamiętać, że powinny czemuś służyć. Ważne wydaje się więc prowa-
dzenie prac, których celem są również praktyczne działania na rzecz osób star-
szych i przedsiębrane z osobami starszymi.
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Education for the elderly in Poland – theoretical and practical dimensions
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Summary: The aim of this article is to analyse the literature on the education for 
the elderly, published in Poland in 2000–2013. Publications were divided into two 
groups: first – the research and diagnostic group and second – the application group. 
The literature of the first group clearly prevails over the literature devoted to the 
practical application of research results. In conclusions, the author compares the 
intensity of current research to the period before 2000 and formulates suggestions 
for future research.
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