
 
 

1 
 PROJECT: „Transnational mobility of nonvocational adult education staff” 

is co-financed by the European Union in the framework of the European Social Fund 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacje  

dotyczące wzmacniania procesu edukacji  

pozaformalnej osób dorosłych  

poprzez wykorzystanie elementów kulturalnych 



 
 

2 
 PROJECT: „Transnational mobility of nonvocational adult education staff” 

is co-financed by the European Union in the framework of the European Social Fund 
 

 

NOTA INFORMACYJNA: 

Redakcja: 

Jerzy Kraus 

Współredaktorzy:  

Agnieszka Dadak i Rafał Dadak.  

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Raport ten może być cytowany z podaniem źródła. 

 

Edycja I: grudzień 2019 

Wydawca: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Skład: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

 

 

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy jej autorów i ani Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za jakiekolwiek informacje/ treści i ich 

wykorzystanie, zawartych w niniejszej publikacji. 

 

 

*Zdjęcie na stronie tytułowej przedstawia ujęcie Ponte de Dom LUIS I z nad rzeką Duero w Porto, 

którego uroczysta inauguracja nastąpiła 31 października 1886 roku. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów 

prywatnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 PROJECT: „Transnational mobility of nonvocational adult education staff” 

is co-financed by the European Union in the framework of the European Social Fund 
 

Spis treści 
Wstęp ...................................................................................................................................................... 4 

I. Opis projektu ........................................................................................................................................ 6 

II. Doświadczenia wynikające z mobilności ............................................................................................. 7 

Z doświadczeń norweskich .................................................................................................................. 7 

Z doświadczeń austriackich ................................................................................................................. 8 

Z doświadczeń portugalskich ............................................................................................................... 9 

III. Rekomendacje .................................................................................................................................. 10 

1. Zwiększenie oferty „edukacji włączającej” dla osób dorosłych ................................................ 10 

2. Wprowadzenie elementu twórczości do procesu edukacyjnego .............................................. 12 

3. Badanie potrzeb odbiorców działań edukacyjno-kulturalnych ................................................. 13 

4. Międzypokoleniowość – kluczem do aktywizacji ...................................................................... 14 

5. Zwiększenie decyzyjności odbiorców w procesie edukacyjnym ............................................... 14 

6. Idea – klucz do zaangażowania ................................................................................................. 15 

7. Wielokulturowość, a życie codzienne ....................................................................................... 15 

8. Cykliczność ................................................................................................................................. 16 

9. Interdyscyplinarność ................................................................................................................. 16 

10.   Ekonomizacja ............................................................................................................................. 17 

11.   Sieciowanie ................................................................................................................................ 18 

IV. Zamiast zakończenia ........................................................................................................................ 19 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

4 
 PROJECT: „Transnational mobility of nonvocational adult education staff” 

is co-financed by the European Union in the framework of the European Social Fund 
 

Wstęp 
Rekomendacje dotyczą zaleceń/ rozwiązań/ czynników, jakie należy wziąć pod uwagę, uwzględniając 

możliwość ich zastosowania w odniesieniu do struktury, zadań i procesu edukowania, jakie są 

zastosowane w danej organizacji pozarządowej lub innego typu podmiocie, który prowadzi działania 

edukacyjne, skierowane do osób dorosłych.  

Rekomendacje mają stanowić element wzmocnienia procesu edukacyjnego poprzez wprowadzenie i 

wykorzystywanie elementów kulturalnych w ubogaceniu procesu edukacji osób dorosłych.  

Rekomendacje stanowią również element zachęty dla ww. podmiotów, które uważają że jednym z 

najskuteczniejszych sposobów angażowania odbiorców w proces edukacji jest tworzenie otwartych 

inicjatyw.  

W tym miejscu należy podkreślić ważną kwestię, jaką jest fakt, że dla człowieka równie istotne, jak 

zdobywana wiedza, jest jego środowisko kulturowe, w którym żyje, a wykorzystywanie doświadczeń 

pochodzących z obu tych sfer życia, stanowi wartość dodaną w procesie kształtowania świadomego 

obywatela.  

Nie zapominajmy, że również uwzględnienie elementu świadomości i ekspresji kulturalnej w 

procesach edukacyjnych, jest uznane przez organy UE za jedną z ośmiu kompetencji kluczowych, 

które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb 

samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz 

zatrudnienia, a zatem koniecznych do uwzględnienia w procesie edukacji pozaformalnej osób 

dorosłych. W procesie edukacyjnym należy docenić znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń 

i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu o charakterze kulturalnym i artystycznym. 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane powinny być powiązane z wiedzą dotyczącą 

świadomości lokalnej, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego. Niezbędne w procesie 

edukacji na poziomie uwzględniającym element współpracy europejskiej jest rozumienie kulturowej i 

językowej różnorodności w Europie oraz konieczności jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia 

czynników estetycznych w życiu codziennym. Proces edukacyjny osób dorosłych powinien 

obejmować również zdolność do odniesienia własnych punktów widzenia do opinii innych oraz 

rozpoznawania i wykorzystywania społecznych i ekonomicznych szans działania. Element ekspresji 

kulturalnej w procesie edukowania osób dorosłych jest niezbędny do rozwijania twórczych 

umiejętności, które mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych, życiowych, 

przyczyniać się do tworzenia innowacyjnych pomysłów poprzez osobistą kreatywność oraz pogłębiać 

integrację społeczną. Niezbędne w procesie edukacji dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz 

poczucie tożsamości może być podstawą dla budowania lub podniesienia poziomu szacunku, 

otwartości na innych oraz zaufania koniecznego do zaangażowania się we współpracę z innymi.1 

Rekomendacje stanowią element upowszechniania rezultatów projektu: „CULTURE FACTOR. 

Działania kreatywne jako wsparcie dla uczenia się przez całe życie.”  

                                                           
1
 Tekst dotyczący kluczowej kompetencji nr 8 powstał na podstawie opracowania przygotowanego przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu: „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w 
zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Rekomendacje zostały opracowane w ramach ww. projektu, który był realizowany w okresie wrzesień 

2018 r. – grudzień 2019 r., a jego realizacja była dofinansowana z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry 

niezawodowej edukacji dorosłych”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze 

środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
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I. Opis projektu 
Projekt „CULTURE FACTOR. Działania kreatywne jako wsparcie dla uczenia się przez całe życie" był 

odpowiedzią na potrzebę podniesienia jakości działania i umiejętności kadry w organizacji 

wnioskodawcy oraz rozszerzenie zakresu wsparcia rozwoju polskich podmiotów prowadzących 

placówki edukacji osób dorosłych przez wzrost poziomu umiejętności kadry edukacji osób dorosłych, 

współpracujących z Fundacją. Projekt odpowiadał także na potrzeby: rozwijania współpracy 

międzynarodowej z wykorzystaniem nowych modeli, form finansowania działań statutowych, 

wdrażania nowych i atrakcyjnych dla odbiorców modeli, metod i form uczenia się przez całe życie 

kierowanych do osób dorosłych. Realizacja projektu miała także wypełnić potrzebę pozyskania 

wiedzy o wykorzystaniu kultury jako czynnika wspierającego i uzupełniającego procesy edukacyjne 

wśród osób dorosłych. 

Projekt był realizowany w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. na terenie 4 krajów, z 

których pochodzą organizacje partnerskie. 

Celem ogólnym projektu było poznanie i wymiana, działających z sukcesem u partnerów, rozwiązań, 

modeli i form wspierania i organizowania uczenia się przez całe życie osób dorosłych w ramach 

edukacji pozaformalnej. Dodatkowymi celami szczegółowymi był: wzrost wiedzy na temat wdrażania 

elementów kulturalnych do procesu edukacji pozaformalnej osób dorosłych jako czynnika 

międzykulturowego, służącego integracji społecznej oraz zrozumienie czynników przyczyniających się 

do wzrostu poziomu współpracy międzysektorowej w ogólnym procesie sieciowania placówek 

edukacji pozaformalnej osób dorosłych. 

W ramach projektu zrealizowane zostały 3 mobilności edukacyjne kadry edukacji dorosłych do: 

Norwegii, Austrii oraz Portugalii. 

Rezultatami projektu są: wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami 

uczestniczącymi w projekcie oraz zwiększenie bazy wiedzy w zakresie: włączania elementów 

kulturalnych w proces edukacyjny osób dorosłych, budowania powiązań międzysektorowych i 

strategii rozwoju działań edukacyjnych. Wzrósł również poziom kompetencji społecznych, 

językowych i międzykulturowych uczestników mobilności. Rezultatem projektu są także niniejsze 

rekomendacje jako czynnik wzmocnienia procesu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami polskiego 

sektora edukacji dorosłych. 
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II. Doświadczenia wynikające z mobilności 
Rekomendacje mają mieć z założenia charakter praktyczny, dlatego chcieliśmy zaprezentować kilka 

uwag dotyczących procesu edukacyjnego i uwzględniania elementu kulturalnego w jego ramach, 

jakie nasunęły się uczestnikom mobilności, realizowanych w ramach ww. projektu, dofinansowanego 

ze środków PO WER.  

Z doświadczeń norweskich 
Istotnym czynnikiem w pracy podmiotu, który zajmuje się edukacją pozaformalną osób dorosłych, 

jest oparcie swojej działalności na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego w procesie integrowania 

społeczności lokalnych. To właśnie integracja stanowi najważniejszy element wzmacniający proces 

nauczania pozaformalnego. Rodzące się zaufanie między zróżnicowanymi m.in. wiekowo 

uczestnikami kursów, zainteresowanie się sobą nawzajem i swoim doświadczeniem życiowym, czy 

pasjami, umożliwia swobodniejszy przepływ wiedzy między uczącymi się osobami. Także zachęcanie 

osób starszych do współpracy lub uczestnictwa, pozwala zachować wiedzę i doświadczenie życiowe, z 

którego mogą korzystać osoby młodsze.  

W coraz większym stopniu tzw. proces sieciowania staje istotnym i niezbędnym elementem 

organizowania procesu edukacyjnego. Zgodnie z istotą modelu skandynawskiego, to właśnie ludzie 

działający w poszczególnych organizacjach tworzących sieć, najlepiej znają potrzeby lokalnych 

społeczności, dlatego to oni tworzą ofertę dla potencjalnych kursantów. Natomiast, aby umożliwić 

strukturalną współpracę w ramach sieci, poszczególne lokalne organizacje działają w oparciu o 

tożsamą strukturę zarządzania. Integracja w sieci ma za zadanie głównie tworzenie wspólnej strategii 

rozwoju, promocję, rozwijanie modeli zarządzania oraz rozwój sektora edukacyjno-kulturalnego, a 

także reprezentowanie go na zewnątrz. W tym procesie wzrastającą rolę odgrywa proces 

lobbowania, do którego należy podejść ze spokojem, ponieważ jest normalnym zjawiskiem, jeżeli ma 

ustrukturyzowaną formę. Fakt regularnych spotkań przedstawicieli organizacji sektora edukacji 

dorosłych z parlamentarzystami, czy członkami rządu nikogo nie powinien dziwić, bowiem to to 

udany proces sieciowania wpływa na siłę oddziaływania na struktury decyzyjne, a nie samo 

lobbowanie. Nie uzyskamy zadawalającego efektu wzrostu zainteresowania procesem edukacji przez 

całe życie wśród osób dorosłych, jeżeli wspólnie pomiędzy podmiotami tego sektora nie będziemy 

utrzymywać jednolitego przekazu, który będzie oparty na wiarygodnych analizach i wypracowanych 

strategiach. 

Ważnym czynnikiem wspierającym całość procesu edukacji wśród osób dorosłych jest również 

tworzenie tzw. przestrzeni co-workingowych, gdzie w jednym miejscu wiele organizacji społecznych, 

w tym tych o profilu łączącym edukację dorosłych z działaniami kulturalnymi, ma szansę na codzienny 

kontakt np. podczas wspólnych posiłków, co pozwala na nawiązywanie ściślejszej współpracy, czy 

podejmowanie wspólnych inicjatyw.  
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Z doświadczeń austriackich 
W tym miejscu chcielibyśmy zaprezentować kilka wniosków istotnych dla podmiotów działających w 

sektorze osób dorosłych, na które warto zwrócić uwagę  według uczestników naszych mobilności. 

Konkluzje takie, w kontekście procesu nauczania przez całe życie, pojawiły się w trakcie konferencji 

międzynarodowej w Wiedniu w maju 2019 r.: 

 konieczność łączenia miedzy-dyscyplinarnego badań ze względu na zasadnicze zróżnicowanie  

potrzeb edukacyjnych osób dorosłych 

 potrzeba stworzenia wspólnego „interfejsu” dla pola edukacji i kultury jako ściśle łączących 

się dziedzin 

 potrzeba wypracowania nowej ścieżki polityki kulturalnej, która uwzględni podmioty 

działające w przestrzeni edukacji 

 stworzenie „kultury edukacji” poprzez opracowanie nowej oferty edukacyjnej, dostosowanej 

do sytuacji XXI w.; padła uwaga, że pora już przejść po 20 latach dyskusji do działania 

 wypracowanie ścieżek kooperacji podmiotów edukacyjnych w korelacji z ośrodkami 

decyzyjnymi i ekonomiczno-społecznymi 

 pamiętanie, że interdyscyplinarność napędza kreatywność, a element kultury w edukacji to 

budowanie zasobu wartości, wpływających na rozwój systemu demokratycznego poprzez 

nowe formy partycypacji i odpowiedzialności opartej o wartości 

 kultura w edukacji zapewnia konieczny element refleksji i wzmacnia motywację do działania. 

 konieczność dopuszczenia nowych osób do współpracy, najlepiej z zupełnie innych zawodów 

 włączenie się w działania międzykulturowe 

 posiadanie pola specjalizacji w swojej działalności 

 wzmacnianie systemu kształtowania kompetencji niezbędnych dla realizacji projektów 

międzynarodowych 

 tworzenie miejsc umożliwiających współpracę podmiotów edukacyjno-kulturalnych 

 dokładne rozpoznanie potrzeb wspieranych grup adresatów jako podstawy kształtowania 

oferty dla odbiorców usług organizacji edukacyjnych.  
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Z doświadczeń portugalskich 
Nasz pobyt w Portugalii prowadzi do głównego wniosku, jakim jest wartość dodana, jaką stanowi 

udany proces współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces edukacji osób 

dorosłych, oparty w największej mierze na lokalnych zasobach kulturalnych i historycznych. To 

właśnie poprzez ich wykorzystanie, dochodzi do włączania osób dorosłych w aktywność o charakterze 

edukacyjnym. W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie osoby, z którymi spotkali się uczestnicy 

mobilności, podkreślały istotność podejścia, w ramach którego proces edukacyjny należy postrzegać  

multidyscyplinarnie oraz międzypokoleniowo. Zwłaszcza drugi czynnik odgrywa zasadniczą rolę, 

ponieważ przyzwyczajenie ludzi do potrzeby edukacji w ciągu całego ich życia powinno być 

kształtowane już od początku funkcjonowania jednostki w życiu społecznym, edukacyjnym i 

kulturalnym. 

Także postawienie na wykorzystanie zasobów historycznych, kładzenie dużego nacisku na 

bezpośredni kontakt osób edukowanych z daną materią, edukowanie przez doświadczanie ma 

pierwszeństwo jako metoda skuteczniejsza i lepiej utrwalająca zdobywaną wiedzę. To dzięki temu 

doświadczeniu, zdobyta wiedza lub umiejętności mają pozostać w głowie osoby edukowanej na tzw. 

„stare lata”.  

Ważnym elementem procesu edukacyjnego jest włączanie w te działania wszystkich mieszkańców 

wedle ich możliwości, tak aby ukształtować poczucie tożsamości i nauczyć współdziałania. Nie 

osiągnie się tego bez postawienia na budowanie zaufania pomiędzy uczestnikami działań 

edukacyjnych, dla wzrostu którego idealnym zwornikiem wydaje się używanie w procesie edukacji 

właśnie kultury. Tym samym uczestniczenie w zajęciach opartych o otwarty stosunek do odmienności 

wewnątrz własnej przestrzeni kulturowej, a zwłaszcza otwartości na inne kultury, pozwala budować 

atmosferę współpracy.  
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III. Rekomendacje 
Poniższa lista rekomendacji nie ma w oczywisty sposób charakteru zamkniętego, ponieważ ile 

spojrzeń, tyle możliwości sformułowania dodatkowych postulatów. Ważnym aspektem jest również 

fakt, że żadna z rekomendacji nie ma charakteru ostatecznego; tak naprawdę wszystkie się przenikają 

i uzupełniają w określonej mierze. Ta krótka lista ma tak naprawdę za zadanie jedynie „otworzyć 

umysły” na nowe, świeże spojrzenie, na niektóre zagadnienia mogące mieć zastosowanie nie tylko w 

odniesieniu do sektora edukacji pozaformalnej osób dorosłych. Niniejsze rekomendacje mają 

wywołać w pewnym stopniu refleksję osób zarządzających, działających w sektorze edukacji 

dorosłych.  

1. Zwiększenie oferty „edukacji włączającej” dla osób dorosłych 
To kluczowy czynnik wzmacniania procesu uczenia się przez całe życie w ramach pozaformalnej 

edukacji osób dorosłych. Bez zwiększenia tej oferty, oczywiście dostosowanej do potrzeb tej grupy 

odbiorców, nie mamy szans jako podmioty działające w tym sektorze edukacji na odniesienie 

sukcesu. Rzecz jasna „nie samą ilością człowiek żyje”. Stąd konieczność oferowania działań 

podążających za zmianami społeczno-gospodarczo-kulturalnymi wśród osób dorosłych, szczególnie w 

zakresie angażowania w proces uczenia się przez całe życie młodych osób dorosłych, które bardzo 

często po ukończeniu kształcenia formalnego na poziomie wyższym wyłączają się z przestrzeni 

edukacyjnej. Dlatego należy zapewnić im możliwość angażowania się w działania, które mając 

charakter właśnie nieformalny oraz interdyscyplinarny, umożliwią im płynne przejście do wypełniania 

nowych ról społecznych, bez konieczności rezygnacji z uczestniczenia w procesie edukacyjnym. 

Właśnie dlatego istotnym czynnikami, na jakie zwrócono uwagę na IV Forum Edukacji Osób Dorosłych 

w Warszawie w 2019 r. , który powinien być uwzględniony w tworzeniu oferty edukacyjnej 

(pogłębiającej proces „włączania”) jest proces uspołecznienia oferty edukacyjnej. Jak to rozumieć? 

Otóż oferta edukacyjna posiadająca walor „uspołeczniający” powinna być edukacją pozwalającą 

zawiązywać wspólnotę ludzi w nią zaangażowanych i przyciąganie nowych osób. Chodzi o 

zbudowanie poprzez działania - w ramach idei uczenia się przez całe życie – relacji społecznych 

między uczestnikami procesu nauczania, a nie tylko podniesienie kompetencji pojedynczych osób – 

członków danej wspólnoty. W tym miejscu pojawia się miejsce dla uwzględnienia elementów kultury 

w procesie edukacyjnym. Otóż kultura jako nośnik wspólnych wartości (także, a może szczególnie na 

poziomie europejskim) stanowi doskonałą platformę dla osób dorosłych w budowaniu na niej 

wspólnych relacji, zaufania do innych, ekspresji własnej tożsamości i realizacji swoich potrzeb 

osobistych w kontekście zainteresowań i życiowych pasji. Elementy kultury w procesie edukacyjnym 

pozwalają także ujawnić danym jednostkom swoją kreatywność.  

Oferta edukacyjna budowana w nowy sposób, musi odpowiadać na nowe wyzwania, jakie pojawiają 

się w kontekście nowych grup społecznych, mających swoje aspiracje. Oferta edukacyjna powinna 

również pełnić funkcję integracyjną dla osób dorosłych, które właśnie „dołączyły” do danej wspólnoty 

lub żyją na styku kultur (wprowadzanie nowych form narracji) lub reprezentują odmienne grupy 

wiekowe. 

Jeśli jest taka możliwość to budując ofertę edukacyjno-kulturalną powinniśmy jako podmioty sektora 

edukacji pozaformalnej osób dorosłych pamiętać także, aby umożliwiać potencjalnym odbiorcom 

naszych działań czynne uczestnictwo w budowaniu tej oferty – w końcu działanie ma przynieść 
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korzyść samym odbiorcom, budując ich potencjał. Taka otwarta relacja instytucjonalna będzie szansą 

na przełamywanie pojawiających się barier środowiskowych. 

Przygotowując się do zbudowania nowej oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób dorosłych w ramach 

działań pozaformalnych, należy także wziąć pod uwagę kilka poniższych czynników/ zaleceń, które 

powinny dzięki ich wdrożeniu pogłębić poziom aktywnego „włączenia” potencjalnych odbiorców w 

działania edukacyjne. Są to m.in.: 

* proponowanie nowych, kontrowersyjnych tematów,  np. związanych z przełamaniem stereotypów 

ze względu na zachodzące zmiany społeczne albo dodanie nowych elementów do już istniejącej 

oferty  

* zaoferowanie czegoś nowego, uprzednio nie dostępnego w lokalnej społeczności (projekty 

pilotażowe) - to one właśnie przyczyniają się w bardzo dużym stopniu do poszerzenia oferty 

dostępnej „na miejscu” oraz w znacznym stopniu umożliwiają zaangażowanie się nowych 

interesariuszy w organizowanie i wspieranie działań edukacyjno-kulturalnych 

* skierowanie działań edukacyjno-kulturalnych do specyficznych grup odbiorców, jedynie pod 

warunkiem uzyskania większej efektywności lub gdy niezbędne jest przekazanie specyficznej wiedzy 

bądź umiejętności; w przeciwnym wypadku oferta powinna realizować działania skierowane do 

wszystkich grup wiekowych (traktowanie uczenia się przez całe życie jako procesu 

współkształtowania również aktywizacji wszystkich członków rodziny) 

* łączenie wydarzeń edukacyjnych z innymi produktami o charakterze kulturalno-turystycznym 

* wykorzystywanie przestrzeni publicznej w nowy, nietypowy sposób (zaskoczenie potencjalnego 

odbiorcy) 

* wykorzystywanie nowych technologii do próby łączenia ludzi 

* wykorzystanie lokalnego kontekstu kulturowego, w taki sposób aby mieszkańcy danej wspólnoty 

uświadamiali sobie, że w miejscu w którym żyją sami mają coś ciekawego do zaoferowania, co 

jednocześnie może podnieść ich poziom zainteresowania i zaangażowania oraz zainteresować innych 

odbiorców spoza ich społeczności  

* zapraszanie do współorganizowania wydarzeń o profilu edukacyjno-kulturalnym wszystkich grup 

tworzonych przez lokalnych mieszkańców (nie tylko te związanych z obszarem edukacji dorosłych) w 

sposób  umożliwiający każdej z tych grup przyjście ze swoim pomysłem, który można włączyć w 

samo-uzupełniającą się ofertę 

* maksymalizacja działań promocyjno-informacyjnych w różnych typach mediów, uwzględniających 

także kontekst międzypokoleniowości 

* podejmowanie działań edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym 

* zaangażowanie w proces przygotowania oferty i jej realizacji w miarę możliwości osób o wysokich 

umiejętnościach menadżerskich 



 
 

12 
 PROJECT: „Transnational mobility of nonvocational adult education staff” 

is co-financed by the European Union in the framework of the European Social Fund 
 

* umiejętność/ konieczność zaangażowania nowych grup osób dorosłych/ podmiotów, które 

wcześniej nie angażowały się w działania w ramach uczenia się przez całe życie – element 

pozwalający wyzwolić nową energię i kreatywność działań 

* uwzględnienie w ramach oferty potrzeby zagospodarowania czasu wolnego głównie młodych osób 

dorosłych  

* budowanie sieci powiązań wewnątrz- i między- sektorowych; pozyskanie nowych kontaktów; 

poszerzanie sieci wolontariuszy, szczególnie młodych osób dorosłych – co powinno procentować w 

przyszłości 

* kształtowanie pozytywnych postaw wobec współpracy międzynarodowej w kontekście nabywania 

lub zwiększenia poziomu doświadczenia międzynarodowego i wzrostu poziomu świadomości 

kulturowej 

* angażowanie do zespołu realizacyjnego osób z różnych środowisk i kultur 

* angażowanie osób młodych, które łatwiej przełamują bariery i stereotypy 

* nabywanie doświadczenia międzynarodowego i większa świadomość kulturowa  

* uwzględnienie w budowaniu oferty zachowania odpowiedniej atmosfery w czasie wydarzenia, w 

tym konieczne działania przygotowujące uczestników działań edukacyjnych pochodzących z różnych 

kultur. 

2. Wprowadzenie elementu twórczości do procesu edukacyjnego 
Dzisiaj napływ informacji jest ogromny. Wiele z tych informacji ma wymiar edukacyjny, jednak wiedza 

kształtowana w tak chaotyczny sposób nie przynosi zwykle trwałych efektów. Stąd należy postawić na 

budowanie przestrzeni edukacyjnej poprzez wymianę wiedzy, doświadczenia i idei związanych z 

lokalną kulturą, historią i zainteresowaniami osób dorosłych, które chcą się zaangażować. Właśnie 

rozwijanie swoich pasji jest szansą na szybsze przyciągnięcie potencjalnego odbiorcy. Jednakże trzeba 

pamiętać, że w tym przypadku należy uwzględnić element kreatywności w procesie 

współkształtowania oferty edukacyjnej. Trzeba pamiętać, że element twórczego działania ma również 

wymiar osobisty, bowiem osoby dorosłe, które wyrażają chęć uczestnictwa w uczeniu się przez całe 

życie, bardzo często oczekują dobrego zagospodarowania czasu wolnego.  

W tym przypadku istotny jest również  termin "współtworzenie", w którym różne grupy osób 

dorosłych pracują i tworzą razem. Ma on na celu promowanie kapitału społecznego, wzajemnego 

zaufania i uznawania istniejących różnic jako części tej samej demokratycznej społeczności. 

Budowanie kapitału społecznego oraz wspieranie włączania społecznego poprzez tzw. sektory 

kreatywne jest rozumiane jako istotne rezultaty uczenia dzięki partycypacyjnym i współtwórczym 

działaniom kulturalnym, w których wcześniej rozdzielone grupy są zaangażowane we wspólne, 

wzajemnie powiązane działania kulturalne w wymiarze: między-społecznym (dotyczy grup 

zmarginalizowanych: osoby słabo wykształcone, z niskimi dochodami itp.), między-pokoleniowym 

(udział osób zróżnicowanych wiekowo we wspólnych działaniach dotyczących uczenia się), inter-

regionalnym (grupy uczących się z miasta, wsi; dużych ośrodków miejskich i regionów peryferyjnych), 

między-kulturowym (włączanie mniejszości kulturowych), inter-europejskim (obejmują działania 
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transgraniczne, w których różne europejskie tradycje/ kultury są zaangażowane z tzw. europejską 

wartością dodaną). 

3. Badanie potrzeb odbiorców działań edukacyjno-kulturalnych 
O formach, metodach, podejściu analitycznym w kontekście przygotowywania odpowiedzi dla 

potencjalnych odbiorców w postaci oferty edukacyjnej, skierowanej do osób dorosłych, napisano już 

wiele. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy na bazie swoich doświadczeń, wyniesionych z kontaktów z 

innymi organizacjami z kraju i zagranicy, zwrócić uwagę jedynie na kilka elementów, jakie powinno 

się uwzględniać, realizując badanie potrzeb edukacyjnych. 

Oto kilka z nich: 

* prowadząc badanie potrzeb, pamiętajmy aby uwzględniać w badanym zakresie potrzeby nie tylko 

bezpośrednich odbiorców naszych działań, ale również innych interesariuszy procesu edukacyjnego, 

np. przedsiębiorców, placówek kultury, szeroko pojętego samorządu lokalnego 

* badając potrzeby edukacyjne zwróćmy uwagę na budowanie przyszłych rozwiązań przy udziale 

lokalnej społeczności jako całości, tak aby zwiększać poziom zaufania społecznego oraz próbować 

wypełniać luki w potrzebach całej społeczności w kontekście tzw.  rewitalizacji społecznej 

* pytajmy nie tylko o bezpośrednie potrzeby związane z uzupełnianiem wiedzy, pozyskiwaniem 

koniecznych umiejętności praktycznych, czy szerzej kompetencji (w tym społecznych), ale również o 

sposoby w jaki respondenci najchętniej chcieliby się zaangażować w proces tworzenia przyszłej 

oferty/ wydarzeń edukacyjnych 

 * jeżeli nie wiemy od czego zacząć, zawsze możemy przeprowadzić proces sondowania wśród 

najbliższych nam osób lub podmiotów i na bazie tego doświadczenia realizować już poważne badanie 

* to może wydawać się wielu podmiotom dziwne, ale naprawdę w otwarty sposób warto zapytać o 

ewentualną chęć do ponoszenia opłat za uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych; w bardzo wielu 

przypadkach organizowania różnego typu zajęć edukacyjnych pojawia bowiem kwestia kosztów (np. 

specjalistów, czy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć); jeżeli jesteśmy w jasny sposób 

określić te koszty, powiedzieć dlaczego należałoby je ponieść, powinniśmy również otrzymać 

wyważoną i rozsądną odpowiedź z drugiej strony – od potencjalnie zainteresowanych 

* nie segmentujmy potencjalnych odbiorców w prowadzonych badaniach, chyba że jest to konieczne 

ze względu na specyfikę planowanych przez nas działań na wstępnym etapie, w stosunku do których 

chcielibyśmy uzyskać opinię osób dorosłych, mających być ich odbiorcami 

* uwzględnijmy w badaniu potrzeb element interdyscyplinarności, kontekst międzynarodowy i 

międzypokoleniowy oraz to, czy wydarzenie powinno mieć otwarty/ ogólnodostępny, wręcz rodzinny 

charakter 

* zapytajmy także o formy czynnego uczestniczenia w procesie decyzyjnym na każdym lub 

określonych etapach tworzenia oferty edukacyjnej – to ten element właśnie wpływa w znaczący 

sposób na przyszły poziom zaangażowania się osób dorosłych w działania edukacyjne 
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 * nie wyważajmy otwartych drzwi i jeżeli istnieją już wiarygodne i aktualne dane na jakiś temat nie 

powielajmy go w badaniach; podejście takie spowoduje, że zyskamy szerszą perspektywę patrzenia, 

gdyż badania innych podmiotów mogą być prowadzone innymi metodami i przy zastosowaniu innej 

metodologii; uzyskamy obraz międzysektorowy 

* badania przygotujmy w sposób, który umożliwi nam następnie, na podstawie otrzymanych danych, 

stworzenie strategii, określającej kierunki działania. 

4. Międzypokoleniowość – kluczem do aktywizacji 
Chcesz aktywizować dorosłe osoby? W takim razie może na początku przyciągnij młodsze pokolenie. 

Takim stwierdzeniem można podsumować często padające opinie w trakcie naszych mobilności, jakie 

miały miejsce w ramach niniejszego projektu. Jednym z argumentów za międzypokoleniowością 

prowadzonych działań jest to, że realizując tego typu przedsięwzięcia, możemy liczyć na udział w nich 

osób, których normalnie byśmy się nie spodziewali. Także doświadczenia, jakim podzieliły się z nami 

respondenci badań dotyczących organizowania działań edukacyjno-kulturalnych w trakcie 

realizowanych działań, świadczyły o niezbędności uwzględnienia międzypokoleniowości w działaniach 

edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych, szczególnie w starszym wieku. Również czynnik 

kulturalny jako najbardziej łączące poszczególne pokolenia ogniwo, jest uznawany za niezbędny 

element procesu nauczania osób dorosłych. Możliwość zorganizowania wydarzenia o profilu 

edukacyjnym, gdzie czynnie mogą zaangażować się osoby w różnym wieku, to szansa na przełamanie 

bariery zaufania miedzy nimi, zrozumienia odmienności swoich ról społecznych i zauważenia szansy 

na wymianę wspólnych doświadczeń. Stąd międzypokoleniowość może oznaczać uczenie osób 

dorosłych, ale i jednocześnie czynną pomoc w procesie organizacji zajęć przez młodsze pokolenie lub 

bezpośrednią pomoc w nabyciu konkretnych umiejętności. Głównym postulatem jest zaangażowanie 

każdego wedle jego umiejętności i możliwości działania. Pomijanie tego aspektu może prowadzić do 

trwałej utraty konkretnej wiedzy lub rozpadu więzi społecznych, które są poddawane obecnie 

swoistemu egzaminowi wytrzymałości. 

5. Zwiększenie decyzyjności odbiorców w procesie edukacyjnym 
Zwiększanie udziału osób dorosłych w podejmowaniu decyzji w trakcie procesu uczenia się jest 

istotnym czynnikiem kształtowania samodzielności tych osób w wykorzystaniu w przyszłości 

zdobywanej wiedzy lub umiejętności.  

Tu pojawia się kwestia posiadania lidera prowadzonych działań edukacyjnych. Taka osoba powinna 

posiadać nie tylko wiedzę merytoryczną z danej dziedziny, ale również być dobrym organizatorem, 

osobą kreatywną, umieć koordynować pracę i wykazywać się dużą dozą cierpliwości (w szczególności 

w odniesieniu do nowych grup osób angażujących się w proces uczenia się przez całe życie). Lider 

powinien umieć kształtować/wzmacniać wśród osób edukowanych poprzez współuczestnictwo w 

procesie decyzyjnym takie cechy, jak: szybkość podejmowania decyzji, otwartość, elastyczność, 

rozpoznawanie możliwości innych członków zespołu, umiejętność promocji w wymiarze 

indywidualnym i zadaniowym. 

W ramach zwiększania decyzyjności grup osób dorosłych, które biorą udział w procesie nauczania 

można zastosować m.in. ideę regrantingu (traktowanego jako część większego zadania 

edukacyjnego), nawet na bardzo małą skalę. Już w ten sposób ukształtowany proces 

współodpowiedzialności za przeprowadzenie określonych działań przynosi efekt w postaci wyjścia 
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poza utarte schematy, systematyczności pracy, zrozumienia innych uczestników i patrzenia z ich 

punktu widzenia, dzielenia się doświadczeniem, nauczenia się skutecznego komunikowania. 

Stworzenie szansy na czynne zaangażowanie w działania edukacyjne, spowoduje w następstwie 

wzrost chęci zaangażowania się w ogóle w proces uczenia się przez całe życie, a jednocześnie 

zwiększy się otwartość na angażowanie się w środowisku, w którym dana osoba funkcjonuje.  

Jednym z postulatów, jaki zachęciłby osoby dorosłe do uczestnictwa w działaniach edukacyjnych, 

byłoby tworzenie przez samorządy zachęty finansowej dla małych grup inicjatywnych oraz pomoc w 

stworzeniu miejsca spotkań, których często brakuje w środowiskach lokalnych.  

Na koniec warto zwrócić uwagę na niezwykle ważny czynnik, jaki kształtuje się poprzez 

współuczestnictwo osób edukowanych w procesie edukacyjnym, którym jest zaufanie. To właśnie 

poziom zaufania wpływa bezpośrednio na możliwość pracy w grupie, poziom zaangażowania 

społecznego i skuteczność procesu edukacyjnego – zaufanie pomiędzy edukatorem a edukowanym.  

6. Idea – klucz do zaangażowania  
Każda placówka/ podmiot/ organizacja z sektora edukacji pozaformalnej osób dorosłych powinna 

posiadać kierunkową „Ideę” – myśl przewodnią/ temat przewodni, która będzie łączyć proponowane 

działania edukacyjne w jedną całość. Należy pamiętać, iż posiadana „Idea” nie ma wymiaru 

absolutnego. Musi być stale lub w określonych przedziałach czasu poddawana weryfikacji, 

uaktualnieniu - ze względu na otoczenie, w którym dany podmiot edukacyjny funkcjonuje. Musimy w 

ramach swojej organizacji stworzyć mechanizm przekształcania „Idei” biorąc pod uwagę tzw. „tu i 

teraz”. W tym zakresie może pomagać włączanie do działań edukacyjnych elementów kulturalnych 

lub raczej patrzenie przez pryzmat zmieniającego się otoczenia kulturowego, bowiem ta sfera życia 

społecznego najszybciej - zwłaszcza w większych społecznościach – reaguje na pojawiające się 

zmiany, nowości. Tak stworzona „Idea”, powiązana z życiem codziennym osób dorosłych, które będą 

potencjalnymi odbiorcami naszej oferty edukacyjnej, będzie mogła być przez te osoby „wchłonięta” i 

zaimplementowana w codzienności.  

Pamiętajmy, że stworzenie naszej „Idei” nie może odbywać się w próżni. Musimy jako edukatorzy 

zrozumieć, że do procesu decyzyjnego w tym zakresie istnieje stała potrzeba włączenia 

poszczególnych osób dorosłych lub grup przez nie tworzonych, w szczególności nowych, tak a by 

„Idea” z czasem nie stała się martwa. Stąd rola w tym procesie elementów kulturalnych, ponieważ 

„Idea” staje się wspólna w momencie, gdy członkowie danej społeczności cyt.:„wiedzą skąd są”. To 

właśnie tożsamość kulturowa (rozumiana nie jako homogeniczność kulturowa) buduje „wspólnotę 

idei”. 

7. Wielokulturowość, a życie codzienne 
Prowadzenie działań edukacyjnych w duchu wielokulturowości jest dzisiaj nieodłącznym elementem 

procesu edukowania osób dorosłych. Należy pamiętać, że osoby dorosłe w obecnej chwili ze 

względów zarówno osobistych, jak i zawodowych są znacznie bardziej mobilne niż kilka, kilkanaście 

lat temu. Mobilności sprzyja również chęć poznawania innych miejsc. Stąd uwzględnianie 

wielokulturowego wątku jest koniecznością, choć oczywiście poziom „nasycenia” poszczególnych 

działań edukacyjnych powinien być dostosowany do charakterystyki osób dorosłych, które biorą 

udział w takich działaniach oraz typu wiedzy lub praktycznych umiejętności, jakie poprzez te działania 
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chcemy przekazywać lub kształtować. Wątek wielokulturowości ma oczywiście również wymiar 

projektowy w ramach nawiązywania współpracy międzynarodowej przez poszczególne podmioty z 

sektora pozaformalnej edukacji osób dorosłych. Należy zapoznać się z uwarunkowaniami 

kulturowymi już na etapie ewentualnej próby nawiązania stosunków z zagranicznymi partnerem oraz 

umieć zrozumieć, wynikające właśnie z kultury różnice, tak aby skuteczniej móc ukształtować formy i 

treść współpracy pomiędzy podmiotami. Także w przypadku organizowania mobilności kadry 

edukacji dorosłych nie należy zapominać o przygotowaniu uczestników tychże mobilności do 

poruszania się w przestrzeni innej kultury, nawet jeśli europejskie wartości w krajach członkowskich 

w wielu przypadkach są do siebie bardzo podobne. 

8. Cykliczność 
Osoby, które bezpośrednio zajmują się organizacją wydarzeń łączących w sobie działania o 

charakterze edukacyjnym i kulturalnym, podkreślają bardzo wielką wagę elementu cykliczności/ 

powtarzania/ edytowania danego typu wydarzenia. Cykliczność bowiem przyczynia się do utrzymania 

zainteresowania, rozwijania i pogłębiania za każdym razem zaangażowania. Jeżeli wydarzenie 

przyciągnie za pierwszym razem sporą ilość osób i podmiotów współpracujących przy jego 

organizacji, informacja o kolejnej edycji, spowoduje że również w czasie, jaki upływa pomiędzy 

kolejnymi edycjami, jest duża szansa na zachęcenie tych osób i podmiotów do stałego zaangażowania 

także w inne działania edukacyjno-kulturalne dla osób dorosłych. Cykliczność działań edukacyjnych 

pomaga utrzymywać zainteresowanie uczeniem się przez całe życie; cyt.: „ludzie czekają potem, 

chętniej się włączając.” To, co może być początkowo „nowe i dziwne” dla odbiorców treści 

edukacyjnych (również jako członków danej społeczności lokalnej) za pierwszym razem, ma potencjał 

stania się „znanym i rozpoznawalnym”, gdy organizowane będzie po raz kolejny – ułatwiając 

angażowanie mieszkańców, grup i innych interesariuszy w działania edukacyjno-kulturalne.  

Ważnym czynnikiem w przypadku cykliczności działania jest zbudowanie poczucia spójności przekazu. 

Temu zaś służy tworzenie swoistej „marki” wydarzenia, czyli utrzymanie najlepiej charakterystycznej, 

rozpoznawalnej w szerszym środowisku nazwy i zawartości merytorycznej. Stworzenie „marki” 

umożliwia również uzyskanie efektu trwałości, ponieważ rozpoznawalne wydarzenie edukacyjne, 

którego elementem uzupełniającym i wzmacniającym przekaz edukacyjny staje się miejscowa 

tradycja kulturowa lub kultura w ogóle, tworzy przestrzeń do powstania np. działań związanych z 

ekonomią społeczną (np. prowadzenie kawiarenki), która pozwala na dodatkowe, zewnętrzne 

finansowanie podstawowej oferty edukacyjnej dla osób dorosłych. 

Utrzymanie cykliczności działań edukacyjnych ma jeszcze dodatkowy wymiar. Otóż powtarzanie 

danego zestawu działań edukacyjnych, nawet pomimo prowadzonych analiz potrzeb, może mieć swój 

sens, jeżeli danemu podmiotowi w bardzo dużym stopniu zależy na promowaniu określonej idei 

poprzez te działania. Wiadomo, że są dziedziny wiedzy, które wymagają utrzymywania długotrwałego 

procesu informacyjno-promocyjnego. Obecność w świadomości potencjalnego odbiorcy takich 

działań edukacyjnych, samej choćby „marki” wydarzenia (wiem, że coś takiego się odbywa co roku, 

choć nie uczestniczę) już stanowi element kształtowania wewnętrznej potrzeby głębszego 

zainteresowania się określonymi treściami w przyszłości. 

9.  Interdyscyplinarność 
Interdyscyplinarność jest nieodzownym elementem dzisiejszego świata (jeden z wniosków 

zaprezentowany na IV Forum Edukacji Dorosłych w Warszawie w 2019 r.), zatem i proces edukacji 
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pozaformalnej osób dorosłych musi się do niego odnosić i stosować. Właśnie użycie elementów 

kulturalnych w procesie nauczania osób dorosłych stanowi jedną z przesłanek interdyscyplinarności, 

tym bardziej że dziedzin kultury i sztuki, jakie można wykorzystywać jest dość dużo i są bardzo 

zróżnicowane. Niewątpliwie w przypadku wykorzystywania w procesie edukacyjnym elementów z 

różnych dziedzin, należy zachować szczególną ostrożność. Po pierwsze dlatego, że niespójność 

dobranych dziedzin może całkowicie zaburzyć ostateczny przekaz (przewodnią ideę), stając się tylko 

ciekawą formą przekazu, lecz z małą ilością treści. Po drugie, wielodyscyplinarność może 

spowodować także konfuzję u odbiorców, którzy będą odczuwali dyskomfort, nie mogąc odnaleźć się 

w trakcie działań edukacyjnych w przypisanej im roli oraz mogą być narażeni na niezrozumienie 

wiedzy, jaką edukatorzy chcieliby im przekazać.  

Wielodyscyplinarność wiąże się także z bezpośrednim rozwijaniem osobistych zainteresowań i pasji 

poszczególnych osób dorosłych, które uczestniczą lub będą miały uczestniczyć w działaniach 

edukacyjnych. Osoby dorosłe najchętniej właśnie angażują się w proces edukacyjny, gdy 

poszczególne działania edukacyjne mają charakter otwarty. To wtedy mogą spróbować swoich 

możliwości w różnych dziedzinach. Przykładem takich działań interdyscyplinarnych są różnego typu 

festiwale nauki lub festiwale edukacyjne, które poza otwartą formułą przekazywania wiedzy, 

promowania oferty edukacyjnej różnego typu podmiotów z sektora edukacji pozaformalnej osób 

dorosłych, ogrywać mogą niezwykle istotną funkcję, jaką jest wzrost poziomu integracji społecznej. W 

tym przypadku należy jednak pamiętać, że organizacja tego typu wydarzeń o profilu edukacyjnym 

wymaga intensywnych działań sieciujących, nie tylko wśród podmiotów sektora edukacji, lecz także 

przedsiębiorców i lokalnego samorządu. To właśnie tego typu wydarzenia edukacyjne przybliżają nas 

jako podmioty sektora edukacji pozaformalnej osób dorosłych do swoistego ideału, który wyraża 

stwierdzenie, iż: „najlepiej uczymy się, gdy o tym nie wiemy.” 

10.  Ekonomizacja  
Bardzo interesującym elementem struktury wspierania działań edukacyjnych poprzez kulturę jest 

model wspomagania finansowego. Swoistego samofinansowania tego typu działań. Jednym z 

przykładów może być sieć sklepów z rękodziełem artystycznym, jakie spotkaliśmy podczas naszej 

mobilności do Norwegii. Jednocześnie stworzona została okazja do tego, aby w ofercie edukacyjnej 

znalazły się kursy i warsztaty podnoszące umiejętności w zakresie prowadzenia  małej działalności 

biznesowej. Wspomniane podmioty przekazują część środków dla lokalnych organizacji, dzięki czemu 

mogą one skuteczniej realizować swoje podstawowe zadania edukacyjne. Co istotne również w tym 

przypadku sieciowanie odgrywa znaczącą rolę, dzięki wzmocnieniu przekazu promocyjno-

informacyjnego poprzez wspólny branding. 

W tym miejscu dochodzimy do ważnego elementu, jakim jest stworzenie przez podmioty edukacyjne 

własnego produktu. Właśnie takie myślenie jest właściwe dla bardziej rozwiniętych podmiotów i 

systemów edukacyjnych, gdzie proces zarządzania działaniami edukacyjnymi jest opierany o model 

zarządzania ekonomicznego, jak w przedsiębiorstwach. Oczywiście produkt edukacyjny ma zupełnie 

inny walor i powinien być tworzony w sposób przewidujący nie uwzględnianie bezwzględnego 

mechanizmu rynkowego, ponieważ możliwość pozyskania wiedzy nie może być czynnikiem 

wyłączenia społecznego. Tego typu produkt edukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych powinien 

być uzupełniony o elementy kulturalne, ponieważ możliwość zaspokojenia obu tych potrzeb przez 

osoby z tej grupy, stanowi dla nich samych wartość dodaną. Warto również odnieść się do 
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polepszenia bazy ekonomicznej podmiotów, które prowadzą działania zarówno edukacyjne, jak i 

kulturalne. Otóż ekonomizacja może przejawiać się także przez stworzenie produktu związanego z 

rozwojem tzw. turystyki kulturalnej. Możliwość przyciągania osób z zewnątrz, stanowi walor sam w 

sobie, pozwala zwiększyć rozpoznawalność naszego podmiotu, umożliwia gromadzenie środków na 

dalszą działalność, ale przede wszystkim stwarza szansę na pozyskanie dorosłego odbiorcy treści 

edukacyjnych. Wtedy potencjalni „konsumenci” wiedzy będą mogli powiedzieć, że „to jest tylko tu”, 

a przez to dać potencjalnym odbiorcom to czego dzisiaj coraz częściej szukają, czyli miejsca do 

„bycia” (poczucia bycia u siebie), rozumianego także jako oferta spędzania wolnego czasu w sposób 

aktywny – ucząc się. 

Nie zapominajmy również o włączaniu do procesu edukacyjno-kulturalnego podmiotów 

gospodarczych, które dzięki zaangażowaniu się w tego typu inicjatywę (organizacyjne, rzeczowe, 

finansowe), same tworzą przestrzeń dla poinformowania dorosłych uczestników o swojej ofercie. Co 

ciekawe, w trakcie jednej z rozmów z uczestnikami mobilności zwrócono nawet uwagę, że w trakcie 

działań edukacyjno-kulturalnych można spotkać swojego przyszłego pracodawcę i wykorzystywać 

zdobyte kompetencje na polu zawodowym. 

11.  Sieciowanie 
Element ten nabiera coraz większego znaczenia ze względu na coraz większe skomplikowanie materii, 

w jakiej przyszło poruszać się w obecnej chwili podmiotom, które świadczą swoje usługi na otwartym 

rynku edukacyjnym, w bardzo wielu przypadkach nie będąc podmiotami prowadzącymi działalność 

komercyjną. Warto zwrócić uwagę, że sieciowanie nie musi od razu oznaczać powoływania 

sformalizowanych form współdziałania. Tak naprawdę najważniejszy poziom sieciowania musi mieć 

miejsce w naszych głowach oraz na poziomie nam najbliższym, czyli wspólnot lokalnych. To właśnie 

tam „wykuwa się” przyszłość edukacji osób dorosłych, które jeżeli już we wcześniejszym okresie 

swojej aktywności edukacyjnej nie zrozumieją, że świat wokół nich wymaga stałej aktywności, 

nabywania nowych umiejętności i poszerzania starych, nie staną się w konsekwencji uczestnikami 

działań edukacyjnych, będąc osobami dorosłymi lub nawet seniorami. Dlatego istotne jest 

organizowanie w określonych przedziałach czasowych spotkań, które pozwolą lepiej poznać się 

członkom danej społeczności, grupom które te osoby tworzą; spotkania takie powinny mieć walor nie 

tylko informacyjny, ale również stanowić podstawę poznania kolejnych potrzeb. 

Drugi wymiar sieciowania to właśnie odniesienie do wykorzystania elementów kultury w procesie 

edukacyjnym. Tak, jak na zdjęciu na stronie tytułowej, właśnie kultura staje się tym „drugim 

brzegiem”, który w połączniu z wiedzą, staje się dodatkowym nośnikiem wzmacniającym przekaz 

edukacyjny. W tym przypadku korzystne dla procesu edukowania byłoby współtworzenie wydarzeń o 

profilu edukacyjnym, organizowanych przez 2 lub 3 podmioty, w tym co najmniej jeden z nich jako 

specjalizujący się w działaniach kulturalnych. Bardzo istotne jest w tym przypadku włączenie w 

działania edukacyjne jednostek podległych samorządowi. Tylko tam, gdzie otwartość na nowe 

inicjatywy przejawiają władze samorządowe, jest duża szansa na zaktywizowanie dużej części 

społeczności na danym poziomie. Osoby wykonujące funkcje publiczne nie mogą traktować elementu 

współpracy jako konieczności, ale zrozumieć że w dzisiejszych uwarunkowaniach ścisła współpraca to 

konieczność, a udostępnianie zasobów samorządu nie jest kosztem, lecz inwestycją długoterminową.  

Na koniec należy wspomnieć o trzecim wymiarze sieciowania, czyli rozwijaniu współpracy 

międzyinstytucjonalnej wśród podmiotów organizujących ofertę edukacyjną dla osób dorosłych. 
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Wymieniając się wspólnie posiadanymi zasobami informacyjnymi, bazami danych, wiedzą, można 

razem stworzyć najważniejszy element, poprzez który istnieje szansa wpływania na otoczenie 

edukacyjne, czyli dostarczanie polityki uczenia się (oczywiście na określonym poziomie: lokalnym, 

regionalnym, czy krajowym), tak aby wypracowana polityka/strategia za  pomocą działań 

edukacyjnych zmieniała życie ludzi. Takie podejście powinno być oparte o analizy tego co dzieje się 

po przeprowadzonych działaniach edukacyjnych jako istotną część procesu planowania przyszłości.  

IV. Zamiast zakończenia 
Jak sprawić, by działanie/ wydarzenie edukacyjno-kulturalne przyczyniło się do zintegrowania jego 

uczestników i uczestniczek oraz przyniosło pozytywne efekty, wynikające z nadania mu wymiaru 

współtworzenia w kontekście europejskim? Oto kilka wskazówek, jak to osiągnąć, sformułowanych 

na bazie wiedzy Fundacji, jaka została pozyskana w toku realizacji działań międzynarodowych. 

„Czynnikami sukcesu” wydają się być:  

• Mocne zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy, zarówno członków lokalnej społeczności, jak 

osób z zewnątrz;  

• Dobra współpraca z kluczowymi, lokalnymi interesariuszami (np. władzami samorządowymi, 

przedsiębiorcami, lokalnymi mieszkańcami etc.);  

• Bazowanie na długoterminowej, konsekwentnej pracy wielu różnych ludzi z różnych dziedzin, co 

sprawia że organizowane działania/ wydarzenia są dobrze ugruntowane i zyskują trwałość – 

stwarzając wciąż nowe możliwości integrowania uczestników i uczestniczek;  

• Tworzenie oferty, w ramach której każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno w zakresie form 

ekspresji, jak i możliwości zaangażowania się; uwzględnienie oferty dla różnych grup wiekowych;  

• Zadbanie o pełną akceptację i otwartą atmosferę;  

• Uznanie zarówno czynników ekonomiczno-społecznych, jak aspektów wpływających na 

podnoszenie jakości życia jako kreujących jednocześnie działania w zgodzie z ideą „współtworzenia”.  

Zastosowanie się do tych wskazówek może zaowocować przekształceniem pojawiających się barier w 

„widzialne mosty” – zbudowane na nowych więziach i większym zaufaniu pomiędzy wcześniej rzadko 

współpracującymi ze sobą osobami, czy grupami społecznymi. 

 

 


