
Edukacja Dorosłych 2015, nr 1                ISSN 1230-929 X

Z o f i a  S z a r o t a

UCZENIE  SIĘ  STAROŚCI

Słowa kluczowe: aktywność edukacyjna, gerontologia edukacyjna, geragogika, edu-
kacja gerontologiczna, starzejące się społeczeństwo.

Streszczenie: W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia gerontologii edu-
kacyjnej (geragogiki) jako subdyscypliny pedagogicznej. Poddano analizom eduka-
cję gerontologiczną, wyróżniono cztery zakresy uczenia się starości.

Ostatnia kwarta XX wieku zaowocowała w międzynarodowej polityce spo-
łecznej i oświatowej szeregiem inicjatyw formujących i definiujących politykę 
(pro)senioralną. Znalazły się tam propozycje i rozwiązania edukacyjne służące 
adaptacji i społecznej inkluzji wielu osób starszych, zagrożonych kulturowym i cy-
wilizacyjnym wykluczeniem. Powstały liczne organizacje senioralne, rozwinął się 
społeczny ruch uniwersytetów trzeciego wieku. Psychologia rozwojowa (biegu 
życia), psychologia poznawcza, pedagogika (zob. Olbrycht 2014), socjologia, bio-
logia, medycyna itp. zaczęły intensywniej przyglądać się ostatnim fazom życia, 
jakimi są późna dorosłość i starość. Rozwinęła się multi- i interdyscyplinarna nau-
ka zwana gerontologią. Jej integralną częścią jest geragogika, inaczej gerontologia 
edukacyjna (gerontopedagogika). 

Celem przedstawianego tekstu jest prezentacja refleksji składających się na tytu-
łowe „uczenie się starości”. Proces ten zachodzi w wyniku oddziaływań umiejscowio-
nych w obszarze edukacji gerontologicznej, na którą składają się procesy edukacji do 
starości, edukacji dla starości, uczenia się w starości i uczenia się przez starość. 

Edukacyjne aspekty gerontologii

Gerontologia jest nauką eksplorującą zagadnienia charakteryzujące starość. 
W swym społecznym i humanistycznym wymiarze bada, analizuje, opisuje i wy-
jaśnia zjawiska oraz procesy związane ze starzeniem się ludzi i społeczeństw. Two-
rzy podstawy naukowego rozpoznawania i rozumienia potrzeb osób starszych oraz 
wytwarza narzędzia ich zaspokajania. Rozważa towarzyszące starości problemy 
psychologiczne i społeczne (np. adaptacyjne, normalizacyjne), analizuje warunki 
i poziom życia osób starszych, definiuje czynniki kreujące subiektywne poczucie 
jakości życia. Nauka ta podejmuje próbę określenia miejsca i roli ludzi starych 
w społeczeństwie, wskazuje uwarunkowania funkcjonowania seniorów w co-
dzienności oraz możliwości ich uczestnictwa społecznego. Rozpoznaje wartości, 



Zofia Szarota24

postawy, przekonania charakteryzujące tę kohortę, konfrontując je ze społeczną 
percepcją starości. Analizuje style życia, zakres i natężenie uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, organizacji wypoczynku, rekreacji seniorów, wszelkiej ich aktyw-
ności. Szuka także przyczyn bierności, (auto)marginalizacji. Identyfikuje i op-
tymalizuje specjalistyczne instrumenty diagnozy społecznej i osobistej sytuacji 
człowieka starego. Przewiduje środki i formy wsparcia, pomocy i opieki należnej 
osobom w podeszłym i zaawansowanym wieku. Wnosi tym samym duży wkład 
w budowanie ładu społeczeństwa przyjaznego i otwartego dla wszystkich pokoleń. 

W przypadku rozważań pedagogicznych wyróżnić należy edukację geron-
tologiczną oraz gerontologię edukacyjną, czyli geragogikę. 

Edukacja gerontologiczna upowszechnia wiedzę na temat starości, wyko-
rzystując w tym procesie różne środowiska oświatowe, formy organizacyjne, 
metody i środki dydaktycznego przekazu. 

Natomiast geragogika jest – upraszczając – pedagogiką starzejących się 
i starych ludzi, nauką o uwarunkowaniach i konsekwencjach oddziaływań wy-
chowawczo-edukacyjnych, towarzyszących procesowi starzenia się i starości. 
Prowadzi badania nad przedłużeniem i optymalizacją warunków aktywnego ży-
cia osób w wieku poprodukcyjnym. Wspomaga prawidłową adaptację do staro-
ści. W  teorii i metodyce postępowania wychowawczego naukowo uzasadniono 
potrzebę i  chronologię procesu oddziaływań: paidagogika, hebagogika, andrago-
gika, geragogika1 (zob. Kunowski 2004; Szarota 2004; Čornaničová 2008). Jest 
to efekt uwzględnienia w pedagogice kryterium rozwojowego.

Edukacja gerontologiczna to usystematyzowany przekaz wiedzy na temat in-
terdyscyplinarnych zagadnień charakteryzujących proces starzenia się i fazy życia, 
jaką jest starość właściwa. Obejmuje cztery wychowawczo-edukacyjne obszary:
a) edukację do starości, czyli przygotowanie się do roli seniora,
b) edukację dla starości, której istotą jest proces przygotowania i zawodowego 

doskonalenia kadr do pracy z seniorami, 
c) edukację w starości (uczenie się w starości), a więc oddziaływania kierowane 

do uczących się seniorów (np. oferta UTW),
d) edukację przez starość, wyrażającą się poprzez międzypokoleniowy dialog, prze-

kaz ponadczasowych, rudymentarnych wartości, kreowanie pożądanych postaw, 
odczarowywanie społecznych mitów i stereotypów (zob. Szarota 2014).

Edukacja gerontologiczna: do i dla starości

Dynamicznie zachodzące procesy demograficzne związane z postępującym 
starzeniem się społeczeństwa, a także nasilające się w związku z tym problemy 
społeczne, ekonomiczne i zdrowotne, będące udziałem coraz liczniejszej grupy osób 

1   Trzeba przypomnieć koncepcję Schola Senii, czyli Szkoły Starości, przedstawioną w „Pampaedii” 
przez Jana Amosa Komeńskiego (1592–1670). 
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starszych, zachęcają do konstruowania gerontologicznej oferty edukacyjnej tak nurtu 
(obszaru) popularnonaukowego (wszechnicowego) jak i specjalistycznego. 

Pierwszy wszechnicowy nurt kierowany powinien być do ogółu społeczeństwa 
z wykorzystaniem rozwiązań i narzędzi profilaktyki pierwszorzędowej. Winien być 
mocno zaznaczony w edukacji społecznej, środowiskowej (Theiss 2006, Winiarski 
2003) [community education, local education]. Nazywam go edukacją do starości. 

Celem edukacji do starości jest wyjście poza wiedzę potoczną, neutralizacja 
szkodliwych uprzedzeń i mitów społecznych związanych ze starzeniem się i funk-
cjonowaniem ludzi starych. Ważne jest przełamywanie stereotypów negatywnie 
(lub pseudopozytywnie) stygmatyzujących starość i starych ludzi. Celem tej edu-
kacji powinno być doprowadzenie do sytuacji, w której podmiot uczący się życia 
i uczący się od własnego życia (Demetrio 2006) posiądzie nawyki optymalizujące 
jakość późniejszej egzystencji w obszarze biologicznym, psychologicznym, spo-
łecznym, intelektualnym i ekonomicznym. Zdobędzie kompetencje niezbędne dla 
dialogu między- i wewnątrzpokoleniowego.

Proces popularyzacji powinien wykorzystywać różne drogi w dotarciu do naj-
szerszej publiczności, różnych grup odbiorców, w szczególności dzieci i młodzieży. 
W upowszechnianiu wiedzy konieczne jest więc zagospodarowanie wszelkich prze-
strzeni. Należy inicjować kampanie społeczne, angażować media, reklamę uliczną 
itp. Przekaz ten winien obejmować elementarne i naukowo obiektywne wiadomości 
charakteryzujące przebieg i konsekwencje procesu starzenia się. Powinien analizować 
wszelkie aspekty starości jako fazy życia. Istotne jest uznanie kulturowego, społecz-
nego, ale i ekonomicznego (gospodarczego) potencjału seniorów, przy równoczesnym 
dostrzeżeniu konieczności optymalizacji warunków ich egzystencji. Efektem kom-
plementarnych działań oświatowych powinno być przygotowanie jednostek i ogó-
łu społeczeństwa do zmierzenia się z konsekwencjami wzrastającego odsetka osób 
w podeszłym i zaawansowanym wieku jak i przygotowanie się do własnej starości, 
o czym pół wieku temu pisał m.in. Aleksander Kamiński (Kamiński 1982). Warto 
przypomnieć i uwierzyć, że od stuleci wielu filozofów przedstawiało – niepojęte i nie-
zrozumiałe dla młodych – zalety starości. Także dzisiejsi myśliciele, ale i ekonomiści, 
coraz częściej wskazują na kulturowy i gospodarczy potencjał starości.

Drugi nurt edukacji gerontologicznej – edukacja dla starości – mieści meryto-
ryczną ofertę kształcenia specjalistycznego. Powinien zostać skierowany do osób 
przygotowujących się do pracy na rzecz najstarszego pokolenia oraz zawodowo 
związanych z problematyką aktywizacji, wsparcia społecznego, pomocy, interwen-
cji, ratownictwa i opieki świadczonych osobom starszym, z uwzględnieniem szeroko 
pojętych socjalnych usług gerontologicznych, w tym pracy socjalnej, doradztwa i po-
radnictwa geragogicznego oraz animacji społecznej. W moim przekonaniu geragodzy 
powinni wypełniać rolę diagnosty, a następnie doradcy, przewodnika, facylitatora, 
mediatora, animatora, wspomagając – poprzez edukację w codzienności – rozwój se-
niorów. Powinni ułatwiać ich społeczne uczestnictwo poprzez organizowanie sił samo-
pomocowych z wykorzystywaniem zasobów środowiskowych (samorząd terytorialny 
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i NGOs) oraz wdrażanie aktywizujących programów/projektów socjalnych. Wobec 
osób znajdujących się w zaawansowanej i najczęściej niepełnosprawnej starości, ge-
ragodzy powinni przyjąć rolę pomocnika, spolegliwego opiekuna (Kotarbiński 1987) 
– opoki, powiernika trosk. Jego starania nakierowane winny być na dyskretne towarzy-
szenie i doradzanie, konstruktywne, wytrwałe i rzetelne wspieranie w rozwiązywaniu 
codziennych i istotnych życiowo problemów (Kotarbiński 1985, s. 63)2, a on sam cha-
rakteryzować się powinien „zachowaniami czcigodnymi” (Kotarbiński 1987, s. 164)3.

Może się jednak zdarzyć i tak, że starość zostanie zdominowana przez regres 
procesów poznawczych i najistotniejszą egzystencjalną kwestią staną się procesy 
fizjologiczne związane z przyjmowaniem pokarmu i wydalaniem produktów prze-
miany materii. Pomaganie ograbionym przez chorobę i cierpienie seniorom jest 
najwyższym przejawem humanizmu jako afirmacji wartości człowieka. Do wy-
sokiej jakości pomagania „starości zdegradowanej i zagubionej” (Makiełło-Jarża 
2004) niezbędne są tak serce i współczucie, jak i – przede wszystkim – rzetelne 
przygotowanie zawodowe. Zatem niezbędne staje się kształcenie, dokształcanie 
i doskonalenie zawodowe kadr gerontologicznych (w tym socjalno-opiekuńczych). 
Należy propagować i intensywnie zachęcać do zgłębiania zagadnień i problemów 
gerontologicznych, bowiem zawody związane z tą fazą życia mają przed sobą 
szerokie perspektywy. Skala potrzeb społecznych zwielokrotnia się, a edukacja dla 
starości staje się istotnym sektorem usług srebrnej gospodarki (silver economy). 
Mam na myśli nie tylko ofertę kształcenia akademickiego czy podyplomowego. 
Wielu uczestników rynku oświatowego aranżuje procesy edukacyjne skierowane 
na pozyskiwanie kompetencji przydatnych w pracy ze starymi ludźmi. Muszą oni 
dbać o pożądane standardy kształcenia, przygotowujące pracowników do kompe-
tentnego i odpowiedzialnego wypełniania zawodowych obowiązków.

Z uwagi na inter- i multidyscyplinarny charakter gerontologii, do konstruo-
wania i profilowania oferty edukacyjnej oraz jej popularyzacji zapraszać należy 
specjalistów w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych, humanistycznych, 
przyrodniczych i o zdrowiu (w tym medycznych) oraz inżynieryjno-technicznych 
(Klasyfikacja dziedzin nauki i techniki wg OECD). Szczególnie istotną rolę odgry-
wać tu powinni pedagodzy, a właściwie andragodzy, a w uproszczeniu – edukato-
rzy, czyli praktycy zajmujący się zagadnieniami edukacji dorosłych.

2   Opiekun wtedy jest spolegliwy, kiedy można słusznie zaufać jego opiece, że nie zawiedzie, że zrobi 
wszystko, co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie pewnym 
oparciem w trudnych okolicznościach. Opiekunem będzie dla nas każdy, kto ma jako zadanie dbać 
o kogoś poszczególnego lub o taką czy inną gromadę istot, pilnując takiego lub innego ich dobra. 
(…) największym złem, jakie może spotkać istotę ludzką, jest jej upadek moralny. Strzec od niego 
przede wszystkim – to główne zadanie opiekuna.

3   „Zachowania czcigodne”, czyli dobroć, prawość, odwaga, dzielność, opanowanie: W pełni dbać 
o sprawy cudze może ten tylko, kto jest usposobiony życzliwie względem podopiecznych, nadaje 
się więc na opiekuna bodaj najbardziej człowiek dobry, o dobrym sercu, wrażliwy na cudze po-
trzeby i skłonny do pomagania. 
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Kogo należy kształcić? Drugi nurt – edukacja dla starości – wymaga intensyw-
nych oddziaływań edukacyjnych i wiedzy merytorycznie uporządkowanej. Będą to 
więc osoby pracujące w dziedzinach gospodarki związanych z następującymi ob-
szarami: 1) przestrzeń i architektura (przyjazna i wolna od barier), 2) transport i ko-
munikacja (dostosowana do potrzeb i możliwości osób z ograniczoną sprawnością 
i niepełnosprawnych, 3) gospodarka komunalna, 4) ochrona środowiska, 5) oświata 
i wychowanie (w tym instytucje i placówki edukacji permanentnej), 6) bezpieczeń-
stwo publiczne, 7) mieszkalnictwo, 8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
9) sport i rekreacja, 10) zdrowie (w tym średni personel medyczny i stomatologicz-
ny, fizjoterapeuci), 11) pomoc społeczna, 12) przedsiębiorczość, 13) społeczeństwo 
obywatelskie, 14) turystyka i promocja, 15) nauka i technologie informatyczne (por. 
Chrzanowski 2014). 

Oprócz wymienionych wskazać należy na kadry zatrudnione w bezpośredniej 
pracy z człowiekiem starym. Mam na myśli kadrę organizacji seniorskich i pro-
senioralnych, instruktorów w instytucjach i placówkach upowszechniania kultu-
ry, klubach seniora, popularyzatorów wiedzy oraz wykładowców UTW, kursów 
i innych form edukacji, w tym otwartej. Zaliczam tu doradców geragogicznych, 
pedagogów środowiskowych, asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz 
typowy personel tzw. „geriatryczny”, w tym fizjoterapeutów, terapeutów zajęcio-
wych, opiekunów środowiskowych i w domach pomocy społecznej, opiekunów 
i asystentów seniorów lub osób niepełnosprawnych. Do wykazu tego należy włą-
czyć ekspertów od zarządzania czasem wolnym (Szarota 2013a).

Aby „unaukowić” i zobiektywizować wiedzę potoczną, konieczne jest zaan-
gażowanie w edukację gerontologiczną osób, które nie pracują z seniorami, ale 
oddziałują na ogół społeczeństwa. Zaliczam do nich: nauczycieli, w tym akademi-
ckich, polityków kreujących programy społeczne, autorów, twórców i wydawców 
programów radiowo-telewizyjnych, poradników, książek i publikacji w czasopis-
mach, programistów, informatyków, autorów gier komputerowych. Ponadto za-
liczam tu samorządowców, członków lobby, stowarzyszeń i organizacji społecz-
no-politycznych. Lista oczywiście jest otwarta, można do niej dołączyć choćby 
architektów odpowiedzialnych za jakość przestrzeni i infrastruktury publicznej, 
specjalistów od transportu zbiorowego albo służby bezpieczeństwa publicznego4. 

W edukacji dla starości szczególnie dużo może zdziałać pedagogika odpo-
wiedzialna za merytoryczne i metodyczne przygotowanie „nauczycieli starości” 
– geragogów – do pracy w „szkole starości”. W taki oto sposób dochodzimy do ge-
ragogiki jako nauki podejmującej problematykę edukacji osób starszych oraz na-
uki o sposobach towarzyszenia w życiu starszemu człowiekowi (...). Przedmiotem 

4   Przykładowo policyjne służby prewencji oraz patrole straży miejskiej odpowiedzialne za poczucie 
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, zapobieganie wyłudzaniu pieniędzy metodą na tzw. 
„wnuczka”, funkcjonariusze tzw. „drogówki”, którzy uświadamiają osobom starszym znaczenie 
opasek odblaskowych w pieszym użytkowaniu dróg.
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zainteresowania tej dyscypliny jest również kształcenie geragogów jako specjali-
stów wspierających samorealizację seniorów (Dubas 2008, s. 45). 

Wiedza nierozpoznana

Uczestnicy formalnej i pozaformalnej edukacji, przygotowujący się do zawo-
dowej roli geragogów, odczuwają określone potrzeby edukacyjne. Prowadzona 
przez wiele lat diagnoza ich stanu (Szarota 2013a) pozwala na przedstawienie 
propozycji tematów badawczych, które w sposób szczególny budzą ciekawość po-
znawczą słuchaczy różnych form kształcenia. Jakie więc trudne obszary powinny 
zostać szczególnie poddane analizom? 

Jest kilka wyzwań badawczych stojących przed naukowcami reprezentujący-
mi dziedziny społeczne, w szczególności pedagogikę (geragogikę). Przykładowo 
wskazać można wyzwania edukacyjne dla „czwartego” wieku, czyli najstarszych 
ze starych5. Kilka obszarów stanowi niemal białe plamy dla praktyków, w tym 
niewątpliwie praca z osobami obciążonymi demencją, chorobą Alzheimera i in-
nymi neurologicznymi schorzeniami. Równie trudna jest praca z „toksycznym 
seniorem”, sprawcą przemocy, dotkniętym alkoholizmem, lekomanią, innymi uza-
leżnieniami, skłonnościami do hazardu, fobiami i maniami. Rzadko analizowane 
są przekonania i wyobrażenia osób starych o … osobach starych, czyli nosicieli 
określonych przekonań i postaw (Szarota, Łaszyn 2012), którzy mimo że rówieśni, 
to (subiektywnie) zawsze dużo starsi od nas. Prawie nierozpoznane są zagadnienia 
sfery życia intymnego seniorów, chociaż także w polskiej literaturze naukowej 
z zakresu pedagogiki występują udane próby analizy tego problemu6. 

Otwartą i niezagospodarowaną kwestią pozostaje brak instytucjonalnych propo-
zycji kulturalno-edukacyjnych dla osób w zaawansowanym wieku oraz dla seniorów 
pasywnych, niezaangażowanych czy też dotkniętych utratą sprawności funkcjonal-
nej, zagrożonych marginalizacją społeczną z powodu ubóstwa bądź choroby. 

Nierozwiązane są problemy „zawłaszczania emocjonalnego” personelu opie-
kuńczego przez mieszkańców placówek opiekuńczych, niepoprawnych relacji oso-
bowych (zakłócenia na osi mieszkaniec–mieszkaniec) tam panujących. 

Trudne do przeprowadzenia są eksploracje zagadnienia traktującego o star-
szych wiekiem bezdomnych, starych ludziach w warunkach pozbawienia wolno-
ści, mieszkańcach domów pomocy społecznej, które to – pomimo standaryza-
cyjnych procesów naprawczych – są jednak instytucjami totalnymi itd. Główny 
nurt współczesnej polityki społecznej poświęcony jest aktywizacji i wzmacnianiu 
aktywnego seniora, natomiast niemal zupełnie nie poświęca się uwagi osobom 

5   W tym przypadku należy odnieść się do faz starości jako etapu życia: trzeci wiek to czas przed 
mniej więcej 75. rokiem życia, cechujący się dobrze zachowaną sprawnością fizyczną i poznaw-
czą, natomiast czwarty wiek to lata późniejsze, często obciążone utratą sprawności. 

6   Kompleksowo Długołęcka 2014; Kijak 2013; przyczynkowo Fabiś 2008; Łaszyn, Wnęk-Gozdek 
2013; Zbyrad 2013.
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w późnej starości, niepełnosprawnym, cierpiącym, strategiom podnoszenia jakości 
życia tych właśnie osób7. 

Uczenie się w starości – Schola Senii

Sfera edukacyjnej aktywności osób starszych, oferta oraz sposoby (metody) 
kształcenia/uczenia się seniorów w coraz większym zakresie interesują andrago-
gów/geragogów, metodyków oraz popularyzatorów wiedzy. Paradygmatem dla 
gerontologii edukacyjnej jest koncepcja całożyciowego uczenia się w życiu i przez 
życie, pojmowanego jako pomoc w rozwoju dla pomyślnej starości (Czerniawska 
2007). Człowiek, jeśli chce pozytywnie się zestarzeć, musi podjąć autoedukację, 
stać się podmiotem procesu kształcenia. (…) Jednostka sama tylko może kształto-
wać siebie. Nikt za nią nie może rozwijać się ani uczyć. Można pomóc w uczeniu 
się, nauczyć uczyć się, ale samo uczenie się, jak i rozwój, wzrost jest procesem 
samodzielnym (Czerniawska 2007, s. 17). Teoria konstruktywizmu pedagogicz-
nego (np. Bołtuć 2011) nakazuje traktować uczących się seniorów w kategorii 
poszukujących podmiotów poznających, z rozwiniętą świadomością aktywnego 
uczestnictwa w procesach poznania.

Współczesna edukacja seniorów ma miejsce w wielu placówkach i instytu-
cjach, jak na przykład uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, ośrodki upo-
wszechniania wiedzy, biblioteki, domy kultury. Dla seniorów organizowane są 
kursy, warsztaty, letnie i zimowe szkoły, seminaria, akcje odczytowe. Działają 
liczne senioralne stowarzyszenia i organizacje społeczne, fundacje, wspólnoty pa-
rafialne. Na znaczeniu zyskują usługi i przemysł czasu wolnego (leisure industry), 
w tym media, rozrywka, turystyka i rekreacja, miejsca przyjazne seniorom itd. 
Funkcjonują domy dziennego pobytu, kluby przy ośrodkach pomocy społecznej, 
poradnie, ośrodki zdrowia, które powinny prowadzić działalność profilaktyczną 
i popularyzatorską. Starsze osoby chętnie wyjeżdżają na tańsze pozasezonowe 
wczasy, turnusy rehabilitacyjne do prewentoriów i sanatoriów. Adaptacyjne dzia-
łania geragogiczne są szczególnie pożądane, ale i stosunkowo proste do zorga-
nizowania w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Literatura przedmiotu proponuje szereg form, 
metod i środków angażujących aktywność poznawczą i kulturalną beneficjentów 
usług tych placówek (zob. np.: Zaorska 2012, Zdebska (oprac.) 2012). Propozycję 

7   W resorcie pomocy społecznej rozważany jest projekt uwzględniający szereg usług skierowanych 
ku użytkownikom dziennych domów oraz klubów seniora z terenów wiejskich i gmin wiejsko-
-miejskich, w tym usługi socjalne, opiekuńcze, system teleopieki, włączenie nowoczesnych 
technologii w organizację opieki, system wsparcia dla opiekunów. Placówki te będą rozwijane 
głównie w środowiskach wiejskich i małych miejscowościach. Oferta będzie miała charakter 
opiekuńczy, aktywizujący, edukacyjny, kulturalny, sportowo-rekreacyjny, prozdrowotny (w tym 
terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa). Zob. Wieloletni program „Senior – WIGOR” na lata 
2015–2020, Projekt z dnia 31 grudnia 2014 r. [http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-praw-
nych/projekyu-programow-i-inne/].
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metodyki zajęć edukacyjnych z seniorami przedstawiła Ewa Skibińska (2008), 
wzbogacając tym samym dorobek gerontologii edukacyjnej. 

Dotychczasowe rozważania gerontologii edukacyjnej wydają się koncen-
trować wokół seniora podejmującego edukację dla jej funkcji kompensacyjnej, 
profilaktycznej. Tak bez wątpienia było w przypadku pierwszych UTW, które 
były propozycją dla osób niemogących – z różnych przyczyn (wojna i okupacja, 
życie rodzinne, życie zawodowe, niepoprawna politycznie ideologia etc.) w swo-
jej przeszłości uczestniczyć w procesach edukacyjnych. Aktualnie edukacja ta 
ma nadal charakter profilaktyczny, ale starsi państwo, słuchacze uniwersytetów 
(akademii etc.) trzeciego (złotego etc.) wieku, są raczej dobrze wykształceni, 
odczuwają głód wiedzy, studiując – realizują własne pasje, konstruktywnie wy-
pełniają czas wolny. Na pierwsze miejsce, równoważnie z afiliacyjną, wysuwa 
się funkcja innowacyjna, dostarczająca narzędzi rozumienia (po)nowoczesności, 
modernizująca zasoby zgromadzonej w biegu życia wiedzy. 

Wraz z upływem lat następuje jednak spadek sił witalnych, ograniczenie 
mobilności, potęguje się (upokarzająca) zależność od wsparcia zewnętrznego. 
Coraz trudniej „biegać na zajęcia”, coraz ciężej walczyć z ograniczeniami włas-
nego ciała a bywa, że i umysłu. Stąd jednym z zadań rozwojowych tego etapu 
życia jest potrzeba pokonywania obciążeń, które przynosi wiek sędziwy. 

Po 8. fazie – integralności ego vs. rozpaczy – zdaniem Joan Mowat Erikson 
– można mówić o powrocie do pierwszej fazy rozwojowej w ujęciu Eriksona 
(Erikson 2012), czyli o powrocie do ufności, co wiąże się z koniecznością (po-
kornej) akceptacji otrzymywanej opieki. Skoro świat zewnętrzny jest źródłem 
napięć, przestrzeń aktywności znacząco zawężona, a człowiek jest całkowicie 
zależny od swych opiekunów, musi nastąpić jego rozwój duchowy, Eriksonow-
ski powrót do nadziei. Wyraźnie odczuwalna jest wówczas potrzeba nadawania 
sensu zdarzeniom. Wyodrębnia się potrzeba poszukiwania ładu wewnętrznego, 
integracji osobowości, samoświadomości, integracji z całym dotychczasowym 
życiem. Myśl może skupić się na transcendencji, poszukiwaniu odpowiedzi na 
najważniejsze pytania w refleksyjnym wnętrzu starego człowieka (por. Bugajska 
2015). Mądrość wówczas postrzegana jest i interpretowana jako uporządkowa-
ne doświadczenia, wyjście poza siebie, emancypacja tożsamości (Halicki 2007; 
Dubas 2009). W eriksonowskim etapie „poza tożsamością” przestrzeń poznaw-
czą wyznaczają: refleksja, wspomnienia, poszukiwanie znaczeń, bilans życia, 
„cnota mądrości” (Demetrio 2006). Można tu przywołać określenie „pierwotnej 
samotności” Jana Pawła II (2011), oznaczającej nie tylko doznania pierwszych 
– nowo stworzonych – ludzi oraz ich, nałożonej przez Stwórcę, powinności zro-
zumienia siebie i świata, ale i wypełnienie człowieka dialogiem wewnętrznym, 
samoświadomością i samostanowieniem w sferze duchowej. Senior u schyłku 
wędrówki przez życie staje przed koniecznością zmierzenia się z osamotnieniem 
i – czasem – oczekiwaną samotnością jako nowymi wymiarami duchowości 
i trudu egzystencjalnego, powrotu do pierwotnej samotności. Elżbieta Dubas 
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(2002) nazywa wędrówkę ku starczej mądrości „drogą rozwojową starości”. 
W wędrówce tej wyróżnia drogę do siebie, drogę do innych, drogę (do) miłości, 
wolności, mądrości, poczucie wewnętrznego spokoju, poczucie szczęścia, drogę 
do śmierci, do wieczności, do Boga. Koło życia się dopełnia, ale człowiek nie 
jest zwolniony z ustawicznej pracy nad sobą. Jego powinnością staje się dążenie 
do harmonijnego współistnienia ze światem, otoczeniem. Teoria gerotranscen-
dencji Larsa Tornstama (1989) redefiniuje samowiedzę i samoświadomość, czas, 
przestrzeń, życie i śmierć, która – zdaniem J.M. Erikson (Erikson 2012) – bywa 
ostatnim darem odchodzącego człowieka, który uwalnia bliskich od konieczno-
ści sprawowania opieki nad sobą. Wydaje się, że wyróżnieni myśliciele podążyli 
tropem myśli Jana Amosa Komeńskiego, który po Schola Senii wyróżnił Schola 
Mortis, przyporządkowując starcom w niej się kształcącym określone zadania 
(Komeński 1973).

Bardzo istotne jest w tym wieku samokształcenie jako dominująca forma 
edukacji oparta na dialogu wewnętrznym, poszukiwaniu sensu, (auto)refleksji. 
Nieformalnymi środowiskami edukacyjnymi są zasoby biografii, skrócona per-
spektywa przyszłości, rodzina, sąsiedztwo, kościół, dom lub placówki pomoco-
we i opiekuńcze. 

Uczenie się przez starość 

W artykule omówiono dotąd trzy pola edukacji gerontologicznej – do staro-
ści, dla starości i w starości. Pozostała jeszcze edukacja przez starość. 

Edukacja przez starość jest współcześnie – w kulturze Zachodu – niemal 
nieobecna. Stary człowiek jest niedostrzegany, izolowany w społecznej percep-
cji, piętnowany krzywdzącymi, bywa że prześmiewczymi stereotypami. Trzeba 
skupić się na ich łagodzeniu, neutralizacji, na zmianie społecznego wizerunku 
starości. Gdy (od)zyska ona godną twarz, możliwe będzie oddziaływanie przez 
starość na pozostałe pokolenia. Rola człowieka starszego jako mentora, eduka-
tora młodszych pokoleń jest szansą dla tradycji, wartości, obyczaju, społecznej 
pamięci jednostek, grup i narodów (szerzej: Szarota 2013b). Jest równocześnie 
przestrogą, by żadne z kolejnych pokoleń nie zapytało z rozżaleniem: Ubi sunt 
qui ante nos in mundo fuere? (Gdzie są ci, którzy byli na świecie przed nami?8). 
Powrotne nawiązanie międzypokoleniowego dialogu jest współcześnie zadaniem 
bardzo trudnym. Zdaniem Urszuli Lehr ludzie starsi zawsze należą do czasu 
minionego i tak się ich postrzega. Ich świat i wartości przez nich uznawane dez-
aktualizują się we współczesnych realiach, a nie każdy chce lub potrafi dostrzec 
coś więcej: mądrość i doświadczenie czy wiedzę (Lehr 2003, s. 97). Przesądzają-
ca jest rozłączność pokoleń, upowszechniający się model intymności na dystans, 
singularyzacja życia w starości. Pokolenia znajdujące się po przeciwnych stro-
nach osi życia oddalają się od siebie, tracąc możliwość dialogu. Młodość rzadko 

8  Wers z pieśni „Gaudeamus igitur”.
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radzi się starości, osoby starsze nie rozumieją młodzieży. Współcześnie coraz 
częściej dzieci w świat wartości wprowadzają instytucje edukacyjne, nie do-
starczając im przy tym bezwarunkowej miłości cechującej dziadków9. Transfer 
dóbr pozamaterialnych i wartości wspólnotowych (Olbrycht 2014) ma zaburzony 
kierunek, nie przechodzi już z pokolenia na pokolenie.

Tymczasem jednoznacznie można stwierdzić, że bez edukacji do starości 
i w starości nie będzie edukacji przez starość. Podkreślam, że proces ten skupia 
dwa podmioty: osobę starszą oraz jej uważnego obserwatora, być może spadko-
biercę preferowanych wartości. Osoba starsza, dzięki bogactwu doświadczeń, 
mądrości życiowej, może przekazywać młodszym pokoleniom oraz rówieśnikom 
określone i pożądane z perspektywy wychowawczej wartości, normy, wzory 
życia. W biegu życia, w wyniku nieustannych doświadczeń, człowiek zmienia 
świat wartości i kształtuje go stopniowo poprzez podejmowanie decyzji i dzia-
łań. Zmienić można się także w starości i poprzez oddziaływanie starości. 

Osoby nieprzygotowane do własnej starości, nieakceptujące upływu czasu, 
bez zgody na nieuchronność i konsekwencje procesu starzenia się, nie mogą 
stanowić wzoru do naśladowania dla swego otoczenia, bowiem ich postawy, styl 
życia jest zaprzeczeniem geragogicznego sensu wychowawczych oddziaływań. 

Podsumowanie

Uczenie się starości, czyli edukacja gerontologiczna, jest udziałem nas 
wszystkich, wszystkich pokoleń. Cztery zakresy owej edukacji stanowią poten-
cjalne pole analiz gerontologicznych.

Przy czym należy pamiętać, że odpowiedzi na główne pytania gerontologii 
nie należy poszukiwać jedynie w księgach uczonych i filozofów. Tkwią one 
przede wszystkim w nas samych. Jeśli wsłuchamy się we „własne opowieści” 
powstałe w wyniku uczenia się od świata i uczenia się od siebie samego (Deme-
trio 2006), czy narracje innych osób, dojdziemy zapewne do wniosku, że każde 
życiowe doświadczenie, interakcja, splot okoliczności pozostawiają ślad, który 
wyraża się w naszych przekonaniach i postawach. Model życia w starości jest 
generowany przez wcześniejsze etapy, stopnie życia. Starość jest pochodną stylu 
i jakości egzystencji w młodości, dojrzałości. Ucząc się starości, należy o tym 
pamiętać.

9   Do dziś pamiętam przepełnione miłością wieczory, podczas których słuchałam baśni opowia-
danych mi – jako kilkuletniej dziewczynce – przez babcię Zosię. Pamiętam także prawdziwe 
epopeje opowiadane nastolatce przez dziadka Edmunda… Opowieści te to była spora dawka 
historii, absolutnie sprzecznej z zawartością podręczników szkolnych lat siedemdziesiątych XX 
wieku. Wierzyłam dziadkowi.
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Learning old age

Key words: educational activity, educational gerontology, geragogy, gerontologi-
cal education, aging society

Summary: Selected problems  of educational gerontology (geragogy) were discus-
sed in the article as pedagogical subdiscipline. Gerontological education was ana-
lysed and four scopes of learning old age were distinguished.
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