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ODWOŁUJ SIĘ DO ICH DOŚWIADCZENIA
Kojarzenie informacji z sytuacjami z życia pozwoli im lepiej
zapamiętać prezentowaną wiedzę. Poziom inteligencji
skrystalizowanej, czyli obejmującej nabytą wiedzę w starszym
wieku, wzrasta!

DBAJ O ICH KOMFORT
Uwzględnij zmniejszoną wrażliwość zmysłów.
Opracuj program tak, aby nikt nie czuł się wykluczony. 

PRZEKAZUJ WIEDZĘ W MNIEJSZYCH DAWKACH
Osłabienie koncentracji i podzielności uwagi utrudnia
seniorom zapamiętywanie dużych porcji nowych wiadomości.

BĄDŹ CIERPLIWY
Czas reakcji u 75-latków jest o 30% słabszy w porównaniu
do 45-latków. Odpowiednio zaaranżowane zajęcia pozwolą
wszystkim na pełne uczestnictwo i przyswojenie wiedzy.

UCZĄC SENIORÓW



UCZĄC SENIORÓW

W wieku 75 lat zapamiętujemy około 40% mniej informacji
niż w wieku 45 lat. Najdłużej utrzymuje się sprawność pamięci
skojarzeniowej i logicznej, dlatego wyjaśniaj, co z czego
wynika, pokazuj zależności, odwołuj się do przedstawień

1graficznych i wizualizacji.

RÓB WIĘCEJ POWTÓRZEŃ I ĆWICZEŃ

GRUPA SENIORÓW JEST NIEJEDNORODNA
grupa 65+
dodaj elementy aktywizujące, wplatające ruch i angażujące
wiele zmysłów w proces uczenia się

grupa 80+
unikaj szybkich zmian tematu, dodaj więcej powtórzeń,
zrób quiz pod koniec zajęć

źródło: Hutsch D.F., Dixon R.A., Learning and memory in aging, W: Handbook of Psychology of aging, pod red.
J.E. Birren, K.W. Schaie, Academic Press, San Diego - New York - Boston - London - Sydney - Tokyo - Toronto 1990.
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METODY SPRAWDZONE PRZEZ INNYCH

METODA MARII MONTESSORI
Daje przestrzeń do rozwoju, pozwala na rozwój we własnym
tempie, w bezpiecznym otoczeniu.

Więcej w artykule: Radość uczenia się przez całe życie według
metody Marii Montessori dla Seniorów

METODA BIOGRAFICZNA
Pozwala zdiagnozować potrzeby edukacyjne i zmotywować
uczestników do sformułowania osobistych celów edukacyjnych.

Więcej w artykule: Po co komu biografia na szkoleniach?
Czyli edukacyjna „puszka Pandory”

WOLONTARIAT
Wolontariat zwiększa aktywność obywatelską seniorów,
ich wiedzę i zainteresowanie sprawami lokalnymi, zmniejsza
marginalizację i poczucie wykluczenia.

Więcej w artykule: Być czy nie być… wolontariuszem na starość?
Oto jest pytanie. O znaczeniu wolontariatu w życiu seniorów



GDY UCZYSZ SENIORÓW JĘZYKA OBCEGO

Uwzględnij ich zainteresowania

Podziel materiał na części i wielokrotnie go powtarzaj 

Wykorzystaj posiadane przez seniorów przyzwyczajenia,
nabyte podczas wcześniejszej nauki języków obcych

Aranżuj sytuacje sprzyjające wymianie doświadczeń
i wiedzy

Przygotuj zadania do samodzielnego wykonania

POLECANA METODA: PEJZAŻ JĘZYKOWY
Wykorzystaj dostępne materiały (bilety, ulotki, zdjęcia)
i zaproponuj wirtualny spacer po wybranym mieście.

Więcej w artykule: Pejzaż językowy – możliwości i ograniczenia
w nauczaniu dorosłych



CZY SENIORZY, KTÓRYCH UCZYSZ ZNAJĄ JUŻ:

swoje prawa konsumenckie
(wiedzą, kiedy mogą złożyć reklamację i w jaki sposób to zrobić)

zasady dotyczące zakupów przez Internet
(potrafią zrobić zakupy, wiedzą, jak nie dać się oszukać)

ubezpieczenia
(wiedzą, jak wybrać najlepszą ofertę)

prawo spadkowe
(o czym powinni pamiętać)

bankowość internetową i mobilną
(potrafią korzystać z konta przez Internet)

przysługujące seniorom prawa do zniżek
(wiedzą, gdzie szukać informacji, jak  korzystać z darmowych
ofert kulturalnych i rozrywkowych)

formy oszczędzania
(potrafią wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę – rachunek
oszczędnościowy, lokata, obligacje)



ROZWIJAJ  „MIĘKKIE” KOMPETENCJE

Zaproponuj seniorom warsztaty z komunikacji
interpersonalnej i technik rozwiązywania konfliktów, gdzie
nauczą się:

• przekazywać informacje w sposób zrozumiały 
• dopasowywać komunikat do odbiorcy 
• aktywnie słuchać 
• być bardziej asertywnym 
• efektywnie stosować argumentację i kontrargumentację

Wykorzystaj:

• techniki dramy – odgrywanie ról
• storytelling – opowiadanie o tym samym, ale w różny sposób
• warsztaty z negocjatorem 
• możliwości współpracy z seniorami z innego kraju

(np. w ramach programu Erasmus+)



POPRACUJ
NAD KOMPETENCJAMI ZDROWOTNYMI

Zapoznaj seniorów z prawami pacjenta

Wskaż wiarygodne źródła informacji o zdrowiu

Pokaż zagrożenia związane z Internetem – Doktor Google
to nie jest rzetelna diagnoza lekarska!

Zaaranżuj warsztaty kultury fizycznej, np. z jogi

Pomóż się odprężyć dzięki muzyce terapeutycznej

Zorganizuj spotkanie z dietetykiem, pokaż zalety
zbilansowanej diety

Pokaż, jak czytać ze zrozumieniem ulotki o lekach
i jak rozumieć zalecenia lekarskie. Edukacja prozdrowotna
to nie tylko wykłady lekarzy ekspertów!

Więcej w artykule: Uniwersytet Zdrowego Seniora



ZAPROPONUJ ZAJĘCIA DLA BABCI I DZIADKA
O WNUKACH

Seniorzy chcą poznać:

• aktualne trendy w wychowaniu
• nowe podejście do rozwoju malucha
• zabawy edukacyjne 
• metody i zasady organizacji czasu wolnego

WSPÓLNIE Z WNUKAMI

Seniorzy chcą przekazać swoją wiedzę, ale też uczyć się
od wnuków:

• seniorzy dla wnuków: historia, gotowanie, „zrób to sam”

• wnuki dla seniorów: obsługa smartfona, mediów
społecznościowych, zakupy przez Internet



DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI EPALE

UCZYSZ DOROSŁYCH?

Dowiedz się:

• jak motywować dorosłych do rozwoju osobistego
• jakich narzędzi używać, aby uatrakcyjnić swoje działania
• jakie metody nauczania są teraz najpopularniejsze

Skorzystaj z:

SPRAWDŹ

SPOŁECZNO
ŚCI

PRAKTYKÓW

• bazy materiałów i publikacji 
• kalendarza wydarzeń 
• wyszukiwarki partnerów do projektów międzynarodowych

Publikuj własne artykuły

Komentuj teksty innych autorów

Dyskutuj w gronie profesjonalistów

Weź udział w bezpłatnych
wydarzeniach dla użytkowników



Opracowała:
dr Zuzanna Wojciechowska

www.ec.europa.eu/epale/pl
www.facebook.com/epalepolska/
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