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Kształtowanie własnego środowiska edukacyjnego 

w okresie późnej dorosłości 

Streszczenie 

Celem artykułu jest wyodrębnienie i przeanalizowanie przedstawianych w literaturze geronto-

logicznej typów (odmian) kształtowania własnego środowiska edukacyjnego przez seniorów. 

Przedmiotem zainteresowania są opublikowane wyniki badań i analiz teoretycznych, w których 

autorzy opisywali stosowane przez osoby starsze sposoby takiego projektowania własnego środo-

wiska edukacyjnego, które miały służyć osiągnięciu harmonii z sobą i światem zewnętrznym. 

Przeanalizowano 40 artykułów. Wyróżniono trzy typy samodzielnego kształtowania środowiska 

edukacyjnego w okresie późnej dorosłości: 1. Typ ukierunkowany na wspólnotowość, 2. Typ ukie-

runkowany na duchowość, 3. Typ ukierunkowany na dobro własne. Opisane typy odpowiadają 

trzem różnym sposobom rozumienia pojęcia pomyślne starzenie się. 

Słowa kluczowe: pomyślne starzenie się, edukacja seniorów, jakość życia osób starszych. 

Uczenie się jako poszukiwanie harmonii pomiędzy sobą  

i światem zewnętrznym 

Współczesne społeczeństwa są systemami na tyle złożonymi, że nie jest dla 

nas obecnie możliwe ustalenie stałych, niezmiennych reguł nimi rządzących. Za 

taką regułę można przyjąć jedynie chaos (Bauman, 2008; Palemba, 2014).  

W tym przypadku rozumiany jako stan wynikający ze złożoności na tyle dużej, 

że niemożliwe lub utrudnione staje się rozpoznanie poszczególnych elementów, 

przewidywanie kierunku zdarzeń (Klus-Stańska, 2010). W życiu społecznym 

chaos może sprzyjać powierzchownym relacjom międzyludzkim, brakowi za-

ufania, co może prowadzić z kolei do wycofywania się jednostek z życia pu-
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blicznego i wspólnotowego lub ich wykluczania ze społeczeństwa (Palemba, 

2014). Człowiek na różne sposoby próbuje radzić sobie z tą złożonością rzeczy-

wistości, w której żyje. Próbuje mimo wszystko porządkować w swoim umyśle 

obraz świata, znaleźć w nim „swoje miejsce”. W dążeniu do harmonii, do odna-

lezienia swojego miejsca we współczesnym świecie może go wspomagać śro-

dowisko edukacyjne. Człowiek przyjmujący postawę refleksyjną jest zdolny do 

samodzielnego kształtowania własnego środowiska edukacyjnego. Od jego woli 

zależy, jak wykorzysta zasoby środowiska, w którym żyje, w jakie interakcje  

z elementami tego środowiska wejdzie i jakich interakcji będzie unikał. D. Jan-

kowski (2012, s. 318) postrzega środowisko edukacyjne człowieka jako „nie tyle 

dane, co zadane”, mając na myśli, że „głównie od jego [człowieka] świadomości 

i woli zależy, czy i jak wykorzysta walory współkreowanego własną aktywno-

ścią środowiska (rodzinnego, sąsiedzkiego, lokalnego, zrzeszeniowego, global-

nego itp.)”.  

W jaki sposób człowiek próbuje radzić sobie z chaosem, jaki ma miejsce we 

współczesnym świecie społecznym? Jarvis (2012) do sposobów, jakie stosujemy 

na co dzień, zalicza nasze dążenie do tego, aby działać w sposób rutynowy, od-

twarzając dotychczasowy repertuar zachowań. Dzięki takim powtarzalnym za-

chowaniom wytwarza się poczucie harmonii ze światem, wrażenie zadomowie-

nia w nim. Zachowania te stwarzają poczucie swobody, ale i stabilności, ładu. 

Możliwość powtarzania znanych z uprzednich doświadczeń zachowań daje wra-

żenie uporządkowania rzeczywistości, w której żyjemy. Daje ona też poczucie, 

że świat jest przewidywalny i zrozumiały. W ramach socjalizacji, w dzieciń-

stwie, uczymy się, jak społeczność, w której żyjemy, interpretuje rzeczywistość, 

uczymy się też pewnych zachowań będących elementem kultury, które ułatwiają 

radzenie sobie ze złożonością świata. Z czasem gromadzimy coraz to nowe fak-

ty, które często potwierdzają interpretację świata stworzoną z podyktowanej 

przez innych perspektywy. Mezirow (1996) nazywa tego typu uczenie się ucze-

niem formatywnym. Jednak oprócz faktów zgodnych z przyjętą perspektywą in-

terpretowania rzeczywistości mogą też pojawić się takie, które nie pasują do 

stworzonego wcześniej obrazu świata, a nawet ten obraz burzą, powodując wra-

żenie chaosu i zagubienia. Tego typu sytuacje (kryzysowe) wymuszają trans-

formację dotychczasowego sposobu interpretacji świata. Polega to na tym, że 

człowiek musi uporządkować na nowo w swoim umyśle konstrukcję określającą 

sposób, w jaki interpretowany jest przez niego świat i jego własne doświadcze-

nia. Konsekwencją jest modyfikacja postawy wobec siebie, własnego życia  

i otoczenia, w którym żyje. W tym przypadku uczenie się polega na przebudo-

waniu struktur poznawczych i schematów emocjonalnych. Jest to sposób ucze-

nia się, który Mezirow nazywa transformatywnym. W swoich rozważaniach 

przyjmuje, że wymiar kognitywny jest tutaj kluczowy. To podejście kwestionuje 

Jarvis (2012), uznając, że uczenie się jest procesem o wiele szerszym. Zdaniem 

Jarvisa uczy się cała osoba. Źródłem uczenia się „nie jest więc tylko dylemat 
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poznawczy, lecz dysjunkcja (disjuncture), niewspółzachodzenie, które może za-

istnieć także w wymiarze emocjonalnym, czy w sferze działaniowej” (Jarvis, 

2012, s. 130). Dysjunkcja jest „luką między tym, co oczekiwane w obrębie da-

nego sposobu doświadczania świata i oparte na naszym uprzednim uczeniu się,  

a zatem również naszej biografii, a tym, co aktualnie napotykamy i z czym jeste-

śmy konfrontowani” (Jarvis, 2012, s. 130). W momencie pojawienia się dys-

junkcji zaczyna się uczenie się.  

Intencjonalne uczenie się w codzienności można postrzegać jako podejmo-

wane próby porządkowania chaotycznego świata zewnętrznego i wewnętrznego 

człowieka. Chaos stanowiący kontekst życia współczesnego człowieka zwiększa 

prawdopodobieństwo doświadczania dysjunkcji. W przypadku osób starszych to 

prawdopodobieństwo jeszcze bardziej wzrasta z powodu zdarzeń krytycznych 

wpisanych w tę fazę życia. Zalicza się do nich między innymi: utratę zdrowia  

i witalności, utratę najbliższych osób, utratę pracy (związaną z przejściem na 

emeryturę), utratę atrakcyjności fizycznej, uświadomienie sobie pojawienia się 

perspektywy własnej śmierci, obniżenie statusu ekonomicznego (Zielińska- 

-Więczkowska i in., 2008). To oznacza, że człowiek częściej niż kiedyś jest zmu-

szany przez okoliczności życia do przyjęcia refleksyjnej postawy w różnych sytu-

acjach życiowych. Doświadczanie dysjunkcji jest wyzwaniem, którego podjęcie 

może się wiązać z aktywnością ukierunkowaną na budowanie własnego środowi-

ska edukacyjnego. Aktywność ta jest wtedy motywowana pragnieniem dokonania 

jakiejś zmiany w swoim życiu, pojawia się wtedy, gdy człowiek jest gotowy do 

wprowadzenia zmian. Mezirow wyraźnie odróżnia indoktrynację od transforma-

tywnego uczenia się (Taylor i Cranton, 2013). W tym drugim przypadku człowiek 

przyjmuje otwartą postawę, dobrowolnie i świadomie angażuje się w proces ucze-

nia się. Aktywna, refleksyjna postawa w sytuacji doświadczania kryzysu nie jest 

jedyną możliwą reakcją. Zbyt duża rozbieżność pomiędzy doświadczeniem a wy-

maganiami, jakie stawia współczesny świat, mogą bowiem spowodować reakcję 

w postaci wycofania się. Człowiek może zdecydować, że nie będzie reagował na 

doświadczaną dysjunkcję, i wówczas mamy do czynienia z sytuacją nieuczenia się 

(Jarvis, 2012). Jednak długotrwałe pozostawanie w sytuacji kryzysu, zdaniem 

Jarvisa (tamże), owocuje postawą wycofania, poczucia niemocy, beznadziei i roz-

paczy. W przekonaniu Seligmana (1993) niektóre sytuacje mogą prowadzić do 

wyuczonej bezradności: na przykład gdy wielokrotnie podejmowane próby wyj-

ścia z kryzysu nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Warunkiem sprzyjającym 

refleksji w sytuacjach kryzysu może być potraktowanie chaosu jako stanu natural-

nego i otwarcie się na ten stan przez przyjęcie permanentnej postawy zaciekawie-

nia i eksplorowania (Klus-Stańska, 2010). Postawa zaciekawienia, zaangażowania 

może przybierać różne formy. Może mieć charakter „ukryty”, niewidoczny dla 

zewnętrznego obserwatora. W tym miejscu można nawiązać do myśli Eriksona 

(1982; za: Bugajska, 2015) dotyczącej zaangażowanego odzaangażowania, które 

może przejawiać się w kontemplacji przyrody, zainteresowaniu duchowością.  
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Samodzielne kreowanie własnego środowiska edukacyjnego przez jednostkę 

może mieć miejsce w sytuacji doświadczania przez nią dysjunkcji, ale może też 

wynikać z podjętej decyzji o uczeniu się, powodowanej innymi motywami. Jed-

nostka może chcieć podjąć uczenie się, gdyż „jest to coś, co wydaje się ważne 

dla niej i innych ludzi. Może być też i tak, że jednostka odczuwa potrzebę udo-

wodnienia sobie i innym, że są rzeczy, które potrafi ona robić, choć wcześniej 

nie miała ona ku temu możliwości. Uczenie się w kontekście późnej dorosłości 

może być charakteryzowane przez dobrowolne motywy osobiste lub przez bodź-

ce zewnętrzne, które formują orientację wobec edukacji we wcześniejszych fa-

zach dorosłości” (Illeris, 2006, s. 236). Ale i w tym przypadku uczenie się jest 

jednym ze sposobów poszukiwania harmonii między sobą i światem. Integral-

ność może zostać osiągnięta dzięki powrotowi człowieka do jego początków, 

poszukiwaniu swoich źródeł, swojej natury, uwolnieniu się od zewnętrznych 

źródeł sterowania życiem (Maffesoli, 2008, za: Palemba, 2014). 

Środowisko edukacyjne osób starszych –  

wyjaśnienia terminologiczne 

Niezależnie od tego, jaką formę przybiera zaangażowanie osób starszych, 

zawsze wiąże się ono z kreowaniem własnej przestrzeni, tworzeniem warunków, 

w których mogłoby ono się rozwijać. Nazwijmy tę przestrzeń środowiskiem 

edukacyjnym. Przyjmijmy, że środowisko edukacyjne osób starszych to kon-

tekst, okoliczności, w jakich ma miejsce ich formalna i nieformalna edukacja. 

Składa się na nie (Kozerska, 2012; Kozerska, 2013; Jankowski, 2006; Jankow-

ski, 2012; Sroczyński, 2007; Znaniecki, 1988):  

1.  Środowisko obiektywne, przez które będziemy rozumieć czynniki materialne 

i wytwory kultury znajdujące się w otoczeniu człowieka lub do których ma 

on dostęp, związane z jego intencjonalnym uczeniem się. Ponadto jest to 

rzeczywistość społeczna, w której człowiek żyje, i związane z nią: typy na-

wiązywanych interakcji z innymi ludźmi i grupy społeczne, do których jed-

nostka należy oraz funkcjonujące w ich ramach obiektywne reguły, wzorce 

działania, ustalenia, normy kulturowe, habitusy uczenia się, wzory orientacji 

edukacyjnych, style konstruowania wiedzy. Do środowiska obiektywnego 

można też zaliczyć kierowaną do osób starszych ofertę edukacyjną. 

2.  Środowisko subiektywne, które stanowią informacje z otoczenia będące tre-

ścią samoświadomości jednostki. Na środowisko subiektywne składają się 

czynniki, które jednostka sama postrzega jako mające dla niej charakter edu-

kacyjny. 

To, w jaki sposób kształtowane jest środowisko edukacyjne, zależy od celu, 

jaki poprzez edukację ma zostać osiągnięty.  
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Cel pracy i zastosowana metoda 

Celem artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób w literaturze naukowej opi-

sywane są sposoby kształtowania własnego środowiska edukacyjnego przez se-

niorów, zmierzające do zwiększenia ich satysfakcji z życia, osiągnięcia przez 

nich harmonii z sobą i światem zewnętrznym. W dalszej kolejności celem jest 

wyodrębnienie typów kształtowania własnego środowiska edukacyjnego przez 

osoby starsze, występujących w dyskursach edukacyjnych o starości.  

Analizą objęto opracowania teoretyczne i publikowane wyniki badań doty-

czące: edukacji osób starszych oraz uwarunkowań dobrostanu lub subiektywnej 

jakości życia w okresie późnej dorosłości. Uwagę skupiono na artykułach i roz-

działach w monografiach opublikowanych w języku polskim i angielskim w cią-

gu ostatnich kilkunastu lat, które autorka zgromadziła podczas kwerendy biblio-

tecznej związanej z opracowywaniem tematu pomyślnego starzenia się, edukacji 

seniorów i uwarunkowań subiektywnej jakości życia w okresie późnej dorosło-

ści. W żadnej z tych publikacji kształtowanie własnego środowiska edukacyjne-

go przez osoby starsze nie było bezpośrednim przedmiotem badania. Temat ten 

pojawiał się niejako „przy okazji” podejmowania innych wątków.  

W pierwszym etapie analizy przeprowadzono kodowanie prowadzące do 

wyodrębnienia podtematów, poruszanych w literaturze w ramach tematyki,  

o której jest mowa w poprzednim akapicie. We wszystkich artykułach wyodręb-

niono główne punkty – myśli przewodnie, związane z analizowaną tematyką. 

Następnie indukcyjnie wyróżniono kluczowe tematy, opisujące różne typy 

kształtowania środowiska edukacyjnego, na których koncentrują się badacze.  

W dalszej kolejności ponownie przeprowadzona została kwerenda biblioteczna 

w celu uzupełnienia informacji o każdym z wyodrębnionych obszarów. 

Typy kształtowania środowiska edukacyjnego  

w okresie późnej dorosłości 

W ramach zastosowanej metody wyróżnione zostały trzy obszary – pryzma-

ty ujmowania interesującego nas tematu w dyskursach edukacyjnych o starości. 

Inaczej mówiąc, wskazano trzy typy kreowania własnego środowiska przez se-

niorów opisywane w literaturze. W każdym z wyróżnionych obszarów prowa-

dzonego w literaturze dyskursu inaczej rozumiane jest kreowanie własnego śro-

dowiska edukacyjnego w okresie późnej dorosłości. Każdy obszar to inny spo-

sób myślenia o drogach prowadzących w okresie starości do harmonii z sobą  

i światem, i inne rozumienie pomyślnego starzenia się.  

Biorąc pod uwagę sposób doboru materiału do analiz (nie jest to systema-

tyczny przegląd literatury), można przypuszczać że klasyfikacja nie jest wyczer-
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pująca. Ponadto nie jest rozłączna. Wyróżniono trzy pryzmaty ujmowania śro-

dowiska edukacyjnego w literaturze gerontologicznej: 

1. Środowisko edukacyjne ukierunkowane na wspólnotowość (jednostka two-

rzy warunki do własnego uczenia się w ramach działań mających na celu 

przede wszystkim dobro wspólne).  

2. Środowisko edukacyjne ukierunkowane na duchowość (jednostka tworzy 

warunki do własnego uczenia się w ramach działań mających na celu przede 

wszystkim wykraczanie poza „ja realne” – transcendencję). 

3. Środowisko edukacyjne ukierunkowane na dobro własne (jednostka tworzy 

warunki do własnego uczenia się w ramach działań mających na celu przede 

wszystkim dobro własne, np. własne zdrowie, szczęście, umiejętności).  

Pomiędzy trzema wyróżnionymi typami głównymi istnieją jeszcze typy po-

średnie, co przedstawiono schematycznie na rysunku 1.  

 

Rysunek 1 

Typy kształtowania środowiska edukacyjnego przez seniorów 

Środowisko edukacyjne ukierunkowane na wspólnotowość  

Wyodrębnione w wyniku analizy myśli przewodnie (tematy wiodące) w tym ob-

szarze: rodzina, wspólnota, bliskie relacje, role społeczne, generatywność, mi-

łość, przekaz międzypokoleniowy, dobro wspólne, empatia, wsparcie, działania 

prospołeczne, obywatelskość. 

Mówiąc o wspólnotowości, mamy na myśli „położenie sobie na sercu dobra 

innych osób właśnie jako innych”, a także solidarność z tymi osobami (Borow-

ski, 2014, s. 34). Życie we wspólnocie jest trwałą formą współżycia z innymi 

ludźmi, ma ono takie cechy, jak: poufałość, intymność, jest zamknięte w wąskim 

kręgu (Toennies, za: Borowski, 2014). Do najbardziej rozpowszechnionych ty-

pów wspólnot należą: pokrewieństwo, sąsiedztwo i przyjaźń, ale też – jest tyle 

typów wspólnot, ile różnych rodzajów dobra wspólnego (Borowski, 2014, s. 32). 

ukierunkowany na 
dobro własne 

ukierunkowany 
na 

wspólnotowość 

ukierunkowany 
na duchowość 
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Budowanie środowiska edukacyjnego polega w tym przypadku na nawiązy-

waniu i pielęgnowaniu bliskich relacji interpersonalnych z innymi osobami i po-

dejmowaniu indywidualnie lub wspólnie z nimi działań na rzecz wspólnoty. 

Przynależność człowieka do wspólnoty wymaga od niego doskonalenia się, po 

to aby móc realizować dobro wspólne, zgodnie z przyjętymi we wspólnocie za-

sadami. Wspólnota jest tym czynnikiem, który pomaga osobom starszym radzić 

sobie z doświadczaną dysjunkcją. Interakcje z innymi tworzą środowisko ucze-

nia się w obszarze postaw empatycznych, pełnienia ról społecznych (np. babci, 

dziadka, członka organizacji), komunikowania się, rozwiązywania problemów 

życia codziennego przy współudziale innych osób, poszukiwania wsparcia i źró-

deł pomocy w trudnych sytuacjach. Inne osoby mogą inicjować, wspierać, sty-

mulować uczenie się w różnych obszarach. Efektem ubocznym budowania tego 

typu środowiska może być zwiększenie kapitału społecznego, a przez to popra-

wa subiektywnej jakości życia. Ważnym elementem środowiska edukacyjnego 

są relacje międzypokoleniowe. Jedną z perspektyw teoretycznych odnoszących 

się do tego tematu jest koncepcja Mead (1978), w której edukacja starszego po-

kolenia pod wpływem młodego pokolenia jest jednym z przejawów kultury pre-

figuratywnej. W społeczeństwie prefiguratywnym warunki dorastania najstar-

szego i najmłodszego pokolenia różnią się tak dalece, że nie jest możliwe powtó-

rzenie się doświadczeń osób starszych w życiu pokolenia najmłodszego. Co 

więcej, to młode pokolenie staje się dla starszego przewodnikiem w świecie cią-

głych zmian. Do koncepcji Mead nawiązuje Kałużny (2014) w swoim artykule 

dotyczącym międzypokoleniowego uczenia się dziadków i wnuków. W tym 

przypadku kształtowanie środowiska edukacyjnego przez seniorów polegałoby 

na inicjowaniu refleksyjnego dialogu z wnukami.  

Użyteczną podbudową teoretyczną, którą można wykorzystać do rozważań 

nad międzypokoleniowym uczeniem się, jest teoria rozwoju psychospołecznego 

Eriksona. Jednym z etapów rozwojowych człowieka wyróżnionych przez Erik-

sona (1982) w odniesieniu do średniej dorosłości jest faza generatywność vs sta-

gnacja. Generatywność jest rozumiana jako troska o kształtowanie i wprowa-

dzanie następnego pokolenia w życie dorosłe. W późniejszych publikacjach 

Erikson (Erikson i in., 1986) odniósł pojęcie generatywności także do osób star-

szych (grand generativity). Generatywność osób starszych może przejawiać się 

w takich zachowaniach, jak udzielanie wsparcia innym osobom jako dziadko-

wie, przyjaciele, mentorzy, przekazywanie im własnej filozofii życiowej, do-

świadczeń. Nie musi być ona ograniczona do relacji z członkami rodziny, ale 

może dotyczyć innych wspólnot (np. mogą to być działania na rzecz wspólnot 

religijnych, społeczności lokalnej, działania w ramach wolontariatu). Genera-

tywność w okresie późnej dorosłości jest czynnikiem, który motywuje osoby 

starsze do angażowania się w międzypokoleniowe relacje z innymi osobami. 

Wiąże się ona z dwoma rodzajami rozwoju (Villar, 2012; Villar, Serrat, 2014). 

Po pierwsze, jest to rozwój wspólnoty, do której kierowane są działania genera-



224 Agnieszka KOZERSKA 

tywne, pozostawianie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Po drugie, jest to 

rozwój jednostki, która poprzez generatywność i działania z nią związane wzbo-

gaca swój kapitał społeczny, zwiększa swoje kompetencje, umiejętności, rozwija 

zainteresowania. Generatywność jest zmienną związaną z poziomem zadowole-

nia z życia (Thiele i Whelan, 2008), motywuje do uczestnictwa społecznego, 

które jest też jednym z elementów modelu pomyślnego starzenia się (Rowe, 

Kahn, 1998). Badania (Villar i in., 2012) dotyczące ról pełnionych przez dziad-

ków w rodzinie pokazują, że generatywność jest związana z takimi korzyściami 

dla osób starszych, jak na przykład doświadczanie miłości wnuków i poczucie 

bycia potrzebnym. Black i Rubinstein (2009) na podstawie badań empirycznych 

pokazali, że zachowania osób starszych, będące przejawem generatywności, 

mogą być kształtowane przez doświadczanie przez człowieka cierpienia we 

wcześniejszych okresach życia. Cierpienie może prowadzić do wzmocnienia 

więzi wspólnotowych, do wzrostu znaczenia dla jednostki relacji międzypokole-

niowych i wewnątrzpokoleniowych, empatii i rozumienia potrzeb innych. Warto 

zauważyć, że koncepcje starości, w których podkreśla się znaczenie generatyw-

ności, nie koncentrują się na deficytach, jakich doświadcza się w tym okresie 

życia, czy na rozwijaniu umiejętności kompensowania tych strat. Takie podej-

ście skoncentrowane na deficytach, a dokładniej – na ich unikaniu, jest charakte-

rystyczne na przykład dla biomedycznej teorii Rowe i Kahna (1998). Autorzy tej 

koncepcji skupiają się na działaniach zwiększających prawdopodobieństwo po-

myślnego starzenia się, rozumianego jako brak choroby i niepełnosprawności, 

aktywne zaangażowanie w życie i wysoki poziom funkcjonowania poznawczego 

i fizycznego. W tym podejściu przyjmuje się, że styl życia może przyczynić się 

do osiągnięcia „sukcesu”, jakim jest uniknięcie deficytów i związane z tym po-

myślne starzenie się. Innym przykładem takiego podejścia jest model Selektyw-

nej Optymalizacji z Kompensacją (Baltes, Baltes, 1990), który skupia się na ad-

aptacji osób starszych, polegającej na nauczeniu się umiejętnego radzenia sobie 

ze stratami (ograniczeniami) okresie starości. Należy zgodzić się z F. Villarem 

(2012), który twierdzi, że model rozwojowy wykorzystujący pojęcie generatyw-

ności jest bardziej optymistyczny, gdyż nie stawia w centrum zainteresowania 

deficytów, ale podkreśla korzyści, jakie wiążą się z okresem późnej dorosłości. 

Co więcej, korzyści mogą być doświadczane nawet wtedy, gdy ograniczenia 

związane z tym okresem życia już się pojawiły. 

Osoby starsze w Polsce budują swoje sieci społeczne głównie w oparciu  

o interakcje z członkami rodzin (Kozerska, 2015). Rodzina od wieków stanowi-

ła, i stanowi także obecnie, środowisko edukacyjne wszystkich jej członków.  

Z badań Halickiej (2004) wynika, że wysoka satysfakcja z życia osób starszych 

współwystępuje z wysoką oceną jakości kontaktów z dziećmi. Rodzina jest 

przestrzenią, w której w sposób naturalny odbywa się międzypokoleniowe ucze-

nie się. Kształtowanie własnego środowiska edukacyjnego w rodzinie jest często 

motywowane przez sytuacje wyznaczone przez bieg życia rodzinnego, postrze-
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gane przez członków rodziny jako nagłe, zaburzające codzienność, mimo że 

obiektywnie były do przewidzenia (Kargul, 2005). Życie we współczesnej ro-

dzinie ma charakter edukacyjny, wiąże się między innymi z ciągłym uczeniem 

się ról społecznych członka rodziny (w przypadku osób starszych: roli dziad-

ka/babci, męża/żony, opiekuna członka rodziny z problemem zdrowotnym, mat-

ki/ojca dorosłego dziecka, roli brata/siostry). Jak zauważa Kargul (2005), tych 

ról nie można się nauczyć przez zwykłe naśladownictwo wcześniejszych poko-

leń, współczesny świat różni się bowiem bardzo od tego sprzed kilkudziesięciu 

lat. Interesujące są wyniki badań prowadzonych przez Mather i Carstensen 

(2003), pokazujące sposób, w jaki seniorzy kształtują swoje edukacyjne środo-

wisko subiektywne. Otóż osoby starsze charakteryzuje selektywna uwaga: mają 

tendencję do skupiania się na docierających do nich informacjach o pozytyw-

nym zabarwieniu, informacje o zabarwieniu negatywnym nie są przez nich prze-

twarzane równie intensywnie. To z kolei prowadzi do wyższej satysfakcji z ży-

cia. Jak pokazują wyniki badań prowadzone przez English i Carstensen (2014), 

osoby starsze celowo kształtują swoje środowiska społeczne w ten sposób, aby 

były dla nich jak najbardziej satysfakcjonujące i wspierające. Rezygnują na 

przykład z powierzchownych interakcji z wieloma osobami na rzecz kontaktów 

z kilkoma, dających im największe korzyści emocjonalne.  

Do publikacji poruszających temat kształtowania własnego środowiska przez 
seniorów poprzez działania podejmowane we wspólnocie można zaliczyć te, 
które opisują przynależność osób starszych do Kościoła, rozumianego jako 
wspólnota. Praktyki religijne, oprócz celu, jakim jest rozwój duchowości czło-
wieka, integrują zbiorowość, wpływają na wyższy poziom społecznej integracji, 
wsparcia społecznego, a to z kolei przyczynia się do zmniejszenia poczucia 

osamotnienia u osób starszych (Rote i in., 2013). Na znaczenie wsparcia spo-
łecznego otrzymywanego przez osoby starsze we wspólnotach religijnych zwra-
ca uwagę Grotowska (2013). Osoby starsze, z którymi Grotowska prowadziła 
wywiady, często porównują wspólnotę religijną z rodziną tradycyjną, która 
dawniej gwarantowała seniorom wsparcie i opiekę w trudnych chwilach. We 
wspólnocie seniorzy mają swoje miejsce, swoje zadania, ich obecność jest „na-

turalna”. Grotowska zwraca też uwagę na to, że wspólnota religijna może być 
środowiskiem edukacyjnym w zakresie działań na rzecz dobra wspólnego, dzia-
łań charytatywnych, wolontariatu. Ważne jest to, że działania te mają charakter 
nie tylko produktywny, ale i prospołeczny, obywatelski.  

Środowisko edukacyjne ukierunkowane na duchowość 

Wyodrębnione w ramach analizy myśli przewodnie (tematy wiodące) w tym ob-

szarze: transcendencja, duchowość, integralność, mądrość, cierpienie, rzeczywi-

stość pozamaterialna, religijność, wspólnota religijna, Bóg, wartości moralne, 

twórczość, miłość. 
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Duchowość jest wielowymiarowym konstruktem teoretycznym. Jest poję-

ciem szerszym niż religijność. Religijność może być drogą do rozwoju ducho-

wego, ale można też mówić o duchowości niereligijnej (Compte-Sponville, 

2011). Istotą duchowości jest transcendencja rozumiana jako wykraczanie poza 

„ja realne” (Heszen-Niejodek, Gruszczyńska 2004). W ujęciu zaprezentowanym 

przez Heszen-Niejodek i Gruszczyńską (2004) transcendencja może odbywać 

się zarówno w obrębie osoby (np. samorealizacja), jak i poza nią. W przypadku 

pierwszym może chodzić na przykład: o samorealizację poprzez spełnienie po-

trzeb transcendentnych, o samodoskonalenie w ramach przyjętych wartości mo-

ralnych, o doznania związane z aktem twórczym lub odbiorem sztuki. W drugim 

przypadku mówimy o transcendencji zewnętrznej, która jest ukierunkowana na 

Wyższą Istotę, Uniwersum (wszechświat) lub inną osobę, której dobro jest dla 

jednostki ważniejsze niż dobro własne. Ważne dla tematu podjętego w tym arty-

kule jest spostrzeżenie wyżej wymienionych autorek, że 1. duchowość jest po-

tencjałem, który można rozwijać, 2. w określonych warunkach (np. w sytuacjach 

kryzysu życiowego, utraty zdrowia) może nastąpić wyraźny przyrost duchowo-

ści. Tego typu sytuacje mogą stać się tym momentem, w którym jednostka za-

czyna budować swoje środowisko edukacyjne skoncentrowane na duchowości. 

Działania edukacyjne ukierunkowane na ten cel są wtedy kluczem do nadania 

własnej egzystencji wymiaru transcendentnego (Semków, 2007).  

Mówiąc o rozwoju duchowym osób starszych, niektórzy autorzy zajmujący 

się gerontologią lub edukacją w okresie późnej dorosłości (Fabiś, 2015; Stinson, 

2013) nawiązują do opisanego przez Eriksona kryzysu egzystencjalnego charak-

terystycznego dla ostatniego etapu życia człowieka. Kryzys ten dotyczy anty-

nomii rozpacz vs. integralność i jest związany z uświadomieniem sobie własnej 

skończoności. Sposób, w jaki jednostka radzi sobie z kryzysem, ma swoje kon-

sekwencje dla jej dobrostanu. Poczucie integralności łączy się z wysoką subiek-

tywną oceną jakości swojego życia, otwartością na inne osoby, daje poczucie 

spójności, ładu i harmonii (Erikson, 2002; Brzezińska, 2000). W zmaganiach  

z kryzysem pomiędzy integralnością i rozpaczą człowiek zyskuje mądrość. Do 

tych elementów teorii Eriksona w pewnym sensie podobna jest teoria gerotrans-

cendencji Tornstama (2005, 2011). Tornstam nawiązuje do dorobku Eriksona. 

Teoria gerotranscendencji powstała na gruncie badań empirycznych i odkrywa 

pewne aspekty procesu starzenia się związane z duchowością, pokazuje, że  

w okresie późnej dorosłości wiele osób, w wyniku doświadczeń transcendencji, 

na nowo definiuje rzeczywistość, w której żyje. W wyniku rozwoju w kierunku 

gerotranscendencji następuje redefinicja siebie i własnych relacji z innymi, nowe 

rozumienie fundamentalnych pytań egzystencjalnych. Zdaniem Tornstama 

(2011), teoria ta wykracza poza dualizm aktywność – wycofanie, nie jest też po 

prostu nową odsłoną teorii wycofania. W polskiej literaturze omówienie teorii 

gerotranscendencji można znaleźć na przykład w pracy Malec (2012). 
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Na czym polega kształtowanie środowiska edukacyjnego w tym przypadku? 

Początek stanowi otwarcie się na rzeczywistość pozamaterialną, dopuszczenie 

do świadomości rzeczywistości pozaempirycznej, a to pociąga za sobą: podąża-

nie za uznawanymi wartościami, dostrzeganie sensu w trudnych życiowych sy-

tuacjach, zmniejszenie zainteresowania rzeczami materialnymi, odejście od ak-

centowania interesu własnego „ja” (Straś-Romanowska, 1999). Do rzeczywisto-

ści pozamaterialnej, duchowej należą też marzenia osób starszych, które są 

przedmiotem badań prowadzonych przez Piasecką (2015). Marzenia można po-

traktować jako edukacyjne środowisko subiektywne jednostki. Zdaniem Piasec-

kiej, jako przejawy życia duchowego/kulturowego są one autonarracjami, pry-

marnym aktem umysłu przeniesionym ze świata sztuki do życia. Autorka zwraca 

uwagę na edukacyjne wymiary marzeń jako autonarracji sprawczych. Spełnienie 

marzeń osób starszych, traktowanych jako autonarracje sprawcze, jest możliwe 

tylko w przypadku ich aktywności własnej.  

Duchowość jest doceniana przez niektórych badaczy zajmujących się tema-

tem pomyślnego starzenia się. Na przykład Crowther i in. (2002) opracowali 

model pomyślnego starzenia się, w którym jednym z elementów jest pozytywna 

duchowość. Autorzy rozumieją pod tym pojęciem rozwijanie osobistego związ-

ku z sacrum i transcendencję, przy jednoczesnym uwzględnianiu przez jednost-

kę zarówno dobra własnego, jak i innych osób. Również w polskiej literaturze 

proponuje się włączenie duchowości w model pomyślnego starzenia się (Dubas, 

2000; Semków, 2001; Bugajska, 2005). 

Z pojęciem duchowości wiąże się pojęcie religijności. Przy czym chodzi tu  

o ten typ religijności, który dotyczy wiary pogłębionej, z refleksją jako nieod-

łącznym jej elementem. Innym rodzajem religijności jest religijność tradycyjna, 

która skupia się głównie na obrzędowości (Halicki, 2010). Ludzie w wieku póź-

nej dorosłości często charakteryzują się większym zaangażowaniem religijnym 

niż we wcześniejszych latach życia, zmienia się jakość postaw religijnych (Ha-

licki, 2010). Indywidualne praktyki religijne przyczyniają się do lepszego stanu 

zdrowia, wyższego poziomu odczuwanej satysfakcji z życia, wspomagają radze-

nie sobie w trudnych życiowych sytuacjach, takich jak na przykład choroba lub 

śmierć bliskich (McFadden, 1995). W Polsce osoby starsze są najbardziej ak-

tywną grupą społeczną w Kościele katolickim. Grotowska (2013) postrzega reli-

gię jako przestrzeń aktywności społecznej seniorów. Sposób kreowania środowi-

ska edukacyjnego polegający na uczestnictwie w życiu Kościoła można więc za-

liczyć zarówno do typu wspólnotowego, jak i duchowego. Można jednak wy-

obrazić sobie też przypadki kreowania środowiska edukacyjnego w ramach 

uczestnictwa w życiu Kościoła ukierunkowane wyłącznie na duchowość lub na 

wspólnotowość.  

Religijność ma pozytywny wpływ na jakość życia, zdrowie fizyczne i psy-

chiczne (Woźniak, 2012) między innymi dlatego, że przynależność religijna do-

starcza zasobów pomagających jednostce radzić sobie w sytuacjach trudnych.  
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Z badań Woźniak wynika, że dla osób religijnych wiara jest źródłem nadziei na 

przyszłość, daje im też wyższe poczucie zrozumiałości i sensowności zdarzeń. 

Rote i in. (2013) zaproponowali i zweryfikowali model teoretyczny, w którym 

religijność w okresie późnej dorosłości jest skorelowana z wysokim poziomem 

integracji społecznej i społecznym wsparciem, a to z kolei ma związek z niż-

szym poziomem odczuwanej samotności.  

Środowisko edukacyjne ukierunkowane na dobro własne  

Wyodrębnione w ramach analizy myśli przewodnie (tematy wiodące) w tym ob-

szarze: aktywne starzenie się, zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywizacja senio-

rów, produktywne starzenie się, realizowanie własnych zainteresowań, życie to-

warzyskie, niezależność, autonomia, własne dobro, własne szczęście, długo-

wieczność, zdrowy styl życia. 

Wypowiedzi autorów zaklasyfikowanych do tej części artykułu opierają się 

w wielu przypadkach na koncepcji (modelu) pomyślnego starzenia się stworzo-

nej przez Rowe i Kahna (1998). Przyjmuje się tam, że jednostka starzeje się po-

myślnie, gdy spełnione są następujące warunki: 1. Brak choroby i niepełno-

sprawności, 2. Aktywne zaangażowanie w życie, 3. Wysoki poziom funkcjono-

wania fizycznego i poznawczego. Zdaniem autorów tego modelu, wszystkie trzy 

warunki powinny być spełnione, aby można było mówić o pomyślnym starzeniu 

się. Naukowcy zajmujący się edukacją osób starszych, którzy prowadzą badania 

w ramach tak rozumianego „paradygmatu pomyślnego starzenia się”, przyjmują 

założenie, że aby jednostka mogła „starzeć się pomyślnie”, powinna podjąć 

działania zmierzające do spełnienia obiektywnie ustalonych w modelu kryte-

riów. Edukacja ma w tym przypadku kluczowe znaczenie (Boulton-Lewis i in., 

2006). Biomedyczny model pomyślnego starzenia się Rowe i Kahna jest popula-

ryzowany w ramach polityki Unii Europejskiej będącej odpowiedzią na wyzwa-

nia związane ze skutkami starzenia się społeczeństwa europejskiego. W doku-

mentach UE, a także w artykułach naukowych na ten temat, mówi się często  

o związku stylu życia z jakością starzenia się i o potrzebie „aktywizacji osób 

starszych” (Kaczmarczyk, Trafiałek, 2007; Gil i in., 2015; Borczyk, Wnuk, 

2012). Kreowanie własnego środowiska edukacyjnego w tym obszarze to na 

przykład tworzenie warunków do prowadzenia zdrowego, aktywnego stylu ży-

cia, nawiązywanie kontaktów z osobami posiadającymi „zdrowe nawyki” i wie-

dzę na temat pielęgnowania zdrowia, zapewnianie sobie dostępu do źródeł wie-

dzy o zdrowiu. Do tego obszaru można też zaliczyć wybieranie przez osoby star-

sze placówek, w których mogą realizować swoje zainteresowania, pogłębiać 

wiedzę. Do takich placówek mogą należeć na przykład kluby seniora, centra re-

kreacji osób starszych, stowarzyszenia seniorskie, organizacje społeczne i inne. 
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Szczegółowo ten temat omówiony jest w publikacji Szaroty (2009). W modelu 

Rowe i Kahna przyjmuje się, że warunkiem dobrego starzenia się jest dobry stan 

zdrowia. Zgodnie z tą koncepcją nie możemy powiedzieć o osobie, która ma 

poważne, nieusuwalne problemy zdrowotne, że się pomyślnie starzeje. Jednak 

osoby starsze, jak wiadomo, często doświadczają problemów zdrowotnych. 

Można też sobie z łatwością wyobrazić taką osobę jako kreującą własne środo-

wisko edukacyjne ukierunkowane na dbanie o zdrowie. Ten wątek podjęty jest 

w kolejnej koncepcji pomyślnego starzenia: selektywnej optymalizacji z kom-

pensacją (Baltes, Baltes, 1990). Skupia się ona na procesie adaptacji jednostki 

do zmian związanych ze starzeniem się i wskazuje na możliwości radzenia sobie 

osób starszych w tej sytuacji. W modelu proponuje się trzy składowe: 1. Selek-

cja, czyli dobór obszarów funkcjonowania, które są zgodne z zainteresowaniami, 

możliwościami i ograniczeniami jednostki i wycofywanie się z obszarów mało 

istotnych, 2. Optymalizacja, czyli zdolność do takiego modyfikowania środowi-

ska, aby jednostka mogła w nim zachować aktywność, 3. Kompensacja, czyli 

rozwijanie mechanizmów zastępujących te, które uległy pogorszeniu. Podobny 

sposób myślenia, patrząc z perspektywy tematu kształtowania środowiska edu-

kacyjnego, prezentuje Harris (2008). Badaczka wykorzystała w swoim modelu 

starzenia koncepcję resilience. Przyjęła, że w centrum zainteresowania geronto-

logii powinna znaleźć się jak najlepsza adaptacja jednostek w trudnych sytu-

acjach życiowych, dostosowana do ich możliwości, a nie obiektywnie sformu-

łowane kryteria (takie jakie proponuje się w np. modelu biomedycznym). Należy 

zatem, zdaniem autorki, skupić się na rozwijaniu odporności (resilience) osób 

starszych, na ich względnie dobrym przystosowaniu się mimo doświadczanych 

życiowych, przeciwności, przy uwzględnieniu takich warunków, w jakich aktu-

alnie żyją. Harris przeprowadziła badania jakościowe osób z demencją. Zauwa-

żyła, że czynnikiem ochronnym są między innymi dobre relacje z rodziną, pozy-

tywne nastawienie do życia, przekonanie, że życie ma sens. Kształtowanie wła-

snego środowiska edukacyjnego, biorąc pod uwagę tę perspektywę, wiązałoby 

się z pracą nad gromadzeniem tych zasobów. Może ono polegać na przykład na 

pracy nad sobą, nad własnymi relacjami z innymi. Może to być praca samo-

dzielna, wspomagana korzystaniem z literatury, czasopism, telewizji, lub praca  

z udziałem innych osób, czasem profesjonalistów, pomagających w kształtowa-

niu środowiska edukacyjnego ukierunkowanego na taki cel.  

Charakterystyczne dla dyskursu edukacyjnego podejmowanego w analizo-

wanym obszarze jest to, że jednostka podejmująca działania edukacyjne jest po-

strzegana jako osoba mająca na celu przede wszystkim dobro własne, np. własne 

zdrowie, szczęście, umiejętności. Z tym obszarem wiąże się też tematyka doty-

cząca podejmowania działań edukacyjnych, których celem jest rozwijanie umie-

jętności potrzebnych, aby dalej żyć. Czasami, na przykład w sytuacji choroby 

lub doznanej niepełnosprawności, są to zupełnie nowe dla jednostki umiejętno-

ści. W niektórych pracach autorzy pokazują też, że w okresie późnej dorosłości 
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wiele osób odkrywa nowe możliwości i potencjał rozwojowy (Sulik, 2009).  

Z tym związane jest budowanie środowiska sprzyjającego rozwijaniu swoich pa-

sji i zainteresowań, aktywności umysłowej, fizycznej, kulturalnej. Sulik (2009), 

opisując doświadczenia edukacyjne seniorek, wyróżnia dwa obszary odkrywania 

własnego potencjału rozwojowego: oswojony i nieoswojony. Obszar oswojony 

dotyczy tych pól działalności kobiet, które realizują one od dłuższego czasu, na-

tomiast obszar nieoswojony dotyczy podejmowania nowych zadań lub ról. Jed-

nym z przykładów obszaru nieoswojonego jest korzystanie z nowych technolo-

gii. Kształtowanie własnego środowiska w tym zakresie wiąże się z tworzeniem 

warunków do rozwijania umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń. 

Może to być inicjowanie przez seniorów spotkań lub rozmów z innymi osobami, 

mających charakter edukacyjny lub towarzysko-edukacyjny, ukierunkowane na 

oswojenie nieznanego obszaru, może to być też oglądanie programów telewizyj-

nych o tej tematyce, czytanie książek lub czasopism, korzystanie z oferty eduka-

cyjnej kierowanej do osób o podobnych potrzebach edukacyjnych itp. Eduka-

cyjne obszary nieoswojone nie zawsze wynikają z wymuszonej konieczności 

uczenia się powodowanej zmieniającą się rzeczywistością. Czasami wiążą się  

z niezrealizowanymi dotąd pragnieniami, marzeniami, których wcześniej nie 

można było zrealizować. Roberson i Merriam (2005), badając samokształcenie 

osób starszych mieszkających w środowiskach wiejskich, zauważyli, że kreowa-

niu warunków do samodzielnego uczenia się sprzyjają cechy środowiska, w ja-

kim żyje jednostka, wcześniej zdobyta przez nią wiedza oraz przypadkowe zda-

rzenia. Zdaniem Robertson i Merriam, samokształcenie podejmowane w okresie 

późnej dorosłości nie jest działaniem przypadkowym, podejmowanym tylko  

w celu wypełnienia czasu wolnego. Wręcz przeciwnie – jest ono wywoływane 

przez konkretne życiowe sytuacje, będące często następstwem procesu starzenia 

się. Samokształcenie ma wtedy związek z podejmowaniem kroków ułatwiają-

cych dostosowanie się do zmian, jakie niesie ze sobą życie. Co ciekawe, często 

katalizatorem samokształcenia u osób starszych jest inna osoba (inne osoby). 

W literaturze gerontologicznej wiele miejsca poświęca się opisywaniu 

związków pomiędzy kondycją zdrowotną a satysfakcją z życia w okresie staro-

ści (Halicka, 2004; Zielińska-Więczkowska, Kędziora-Kornatowska, 2010). 

Podkreśla się znaczenie profilaktyki zdrowotnej i aktywności życiowej. W tro-

sce o jakość życia, zaleca się dbanie o własny rozwój, tworzenie warunków do 

permanentnej edukacji w zakresie wiedzy o zdrowiu, o świecie, podejmowanie 

działań mających na celu nadążanie za zmianami we współczesnym świecie, na 

przykład w obszarze nowoczesnych technologii. Istotną rolę w promowaniu tego 

modelu starzenia się odgrywają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Wyniki badań 

(Zielińska-Więczkowska i Kędziora-Kornatowska, 2009) pokazują, że słuchacze 

UTW wysoko oceniają jakość swojego życia. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 

fakt, że ten typ środowiska edukacyjnego odnosi się do osób względnie uprzywi-

lejowanych. Są to osoby lepiej wykształcone, o wyższych dochodach, lepszej 
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kondycji zdrowotnej w porównaniu do reszty populacji (Zoom na UTW, 2012), a te 

zmienne także współwystępują z wysokim poziomem subiektywnej jakości życia.  

Do artykułów naukowych dotyczących kreowania własnego środowiska 

edukacyjnego ukierunkowanego na dobro własne zaliczyłabym też niektóre  

z tych, dotyczących międzypokoleniowego uczenia się. Można tu wykorzystać 

jako podstawę teoretyczną wymienianą już w tym tekście koncepcję Mead 

(1978). Obszarem międzypokoleniowego uczenia się jest często korzystanie  

z nowych technologii. W przypadku osób starszych ważne jest dostrzeżenie 

możliwości prefiguratywnego uczenia się i podjęcie wysiłku stworzenia dla nie-

go warunków (związanego z kreowaniem środowiska uczenia się międzypoko-

leniowego). Ramy teoretyczne dla uczenia się międzypokoleniowego może też 

stanowić koncepcja pokolenia Mannheima. W jej optyce każde pokolenie cha-

rakteryzuje się wspólnotą doświadczeń historycznych, przeżyć związanych  

z momentami dziejowymi, w których przyszło mu żyć. Wspólne przeżycia w ob-

rębie jednego pokolenia, doświadczanie obecności tych samych autorytetów, po-

staci historycznych, prowadzonych dyskusji społecznych, tworzą uwarunkowa-

nia, a często są też przyczyną wytwarzania wiedzy, do której nie mają dostępu 

inne pokolenia, bo nie jest możliwe odtworzenie tych samych warunków w in-

nym momencie dziejowym. Międzypokoleniowe uczenie się różni się więc 

istotnie od uczenia się w obrębie jednego pokolenia. Bohnsack i Schaffer (2004) 

umiejscawiają proces międzypokoleniowego uczenia się w sytuacji spotkania 

uczestników pokoleniowo zróżnicowanych przestrzeni doświadczenia. Spotka-

nie przedstawicieli różnych pokoleń odbywa się za pośrednictwem wspólnego 

elementu trzeciego, jakim są w badaniach tych autorów technologie medialne. 

Kształcenie międzypokoleniowe ma miejsce w sytuacji, gdy uczestnicy uświa-

damiają sobie i artykułują dostrzeżone różnice pomiędzy pokoleniami (na przy-

kład gdy osoby starsze uświadomią sobie, że dysponują zupełnie innym sposo-

bem myślenia o praktyce i technice medialnej niż młodzież).  

Zakończenie 

W literaturze gerontologicznej badacze obserwują rozbieżności pomiędzy 

subiektywną oceną jakości własnego starzenia się dokonaną przez seniorów  

a obiektywną oceną dokonaną przez autorów publikacji naukowych (zwykle 

formułowną na bazie wskaźników pochodzących z modelu Rowe i Kahna). Za-

uważono prawidłowość, że subiektywne oceny seniorów są wyższe niż obiek-

tywne oceny naukowców (Strawbridge i in., 2002; Cernin i in., 2011; Jeste i in., 

2010). To oznacza, że albo seniorzy nie definiują pomyślnego starzenia się tak 

jak naukowcy wspierający się modelem biomedycznym, albo że oprócz podej-

ścia biomedycznego są jeszcze inne modele, na których seniorzy się intuicyjnie 

opierają, a których badacze nie uwzględniają. Przeprowadzone analizy pokazują, 
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że ta druga opcja jest bardzo prawdopodobna, w dyskursach edukacyjnych też 

przecież funkcjonują różne sposoby interpretowania pomyślnego starzenia się.  

Przeprowadzone analizy pokazują, że kreowanie własnego środowiska edu-

kacyjnego przez seniorów jest w literaturze ujmowane z różnych perspektyw 

(przynajmniej trzech). Każdy z tych sposobów patrzenia na organizowanie wa-

runków do uczenia jest związany z innymi założeniami dotyczącymi odpowiedzi 

na pytania: jak poprawić jakość życia?, jak osiągnąć harmonię z sobą i światem 

zewnętrznym?, jak radzić sobie z chaosem będącym cechą charakterystyczną 

współczesnego świata?, co to znaczy starzeć się pomyślnie? Jedni rozwiązanie 

tych problemów znajdują we wspólnocie. Ich zdaniem, troska o innych, solidar-

ność z innymi, poświęcenie się dla innych, przekazanie im swojej życiowej filo-

zofii jest źródłem satysfakcji z życia. W tym ujęciu aktywność edukacyjna wiąże 

się z działaniami na rzecz wspólnoty. Inni źródło harmonii widzą w życiu du-

chowym i zalecają otwarcie się na rzeczywistość pozamaterialną. Jeszcze inni 

uważają, że szczęśliwym w okresie starości można być wtedy, kiedy jest się 

zdrowym, niezależnym, i zalecają prowadzenie zdrowego, aktywnego stylu życia.  
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Shaping one’s own educational environment in the period  

of late adulthood 

Summary 

The aim of the paper is to distinguish and analyse, presented in gerontological literature, types 

(variants) of shaping one’s own educational environment by seniors. The subject of interest are re-

sults of research and theoretical analysis in which the authors described the ways of shaping edu-

cational environment used by elderly people that would lead to a harmony between oneself and the 

outside world. Forty articles have been analysed. There have been three types of own shaping edu-

cational environment in the period of late adulthood distinguished: 1. A type oriented at communi-

ty., 2. A type oriented at spirituality, 3. A type oriented at one’s own well-being. The above types 

correspond to the three different ways of understanding the notion of successful ageing. 

Keywords: successful ageing, older people’s education, older people’s quality of life. 

 


