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Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie należy traktować jako wskazówki, mogące posłużyć wzmacnianiu przekazu 

edukacyjnego w trakcie prowadzonych działań edukacyjnych dla osób dorosłych, w tym osób w 

bardziej zaawansowanym wieku (seniorów). 

Rekomendacje stanowią podpowiedź dla podmiotów, które swoją ofertę związaną z zajęciami 

edukacyjnymi kierują do osób dorosłych. Należy każdorazowo brać pod uwagę bardzo duże 

zróżnicowanie tej grupy docelowej. Na edukację osób dorosłych mają bowiem wpływ różnorodne 

czynniki, m.in.: sytuacja ekonomiczna, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, otoczenie, 

czynniki związane z funkcjonowaniem w rodzinie, zainteresowania, predyspozycje osobiste oraz 

sytuacja zdrowotna, czy też dostępność transportu publicznego umożliwiającego uczestniczenie w 

określonych działaniach edukacyjnych. 

Mamy nadzieję, że Rekomendacje będą stanowić element zachęty dla ww. podmiotów, które w coraz 

większym stopniu starają się tworzyć inicjatyw edukacyjne dla osób dorosłych, które charakteryzują się 

otwartym sposobem angażowania potencjalnych uczestników zajęć w proces kształtowania ich 

przebiegu.   

Należy pamiętać, że czynnik otwartości zajęć edukacyjnych stanowi zachętę dla osób dorosłych, 

ponieważ najczęściej osoby te posiadają już jakiś „bagaż” doświadczeń życiowych oraz zasoby wiedzy, 

nie raz bardzo specjalistycznej. Warto kształtować ofertę w sposób, który umożliwi tym osobom 

odnalezienie się w nowej przestrzeni edukacyjnej. Często osobami, które decydują się na udział w 

nieformalnej edukacji dorosłych są osoby, które właśnie kończą swoją karierę zawodową. Przejście z 

codziennego zakresu obowiązków i zorganizowanego czasu do swobodniejszego trybu życia bywa 

niejednokrotnie trudnym doświadczeniem życiowym. Dlatego też wydaje się, że umożliwienie osobom 

dorosłym współkształtowania przebiegu procesu edukacyjnego staje się niezbędnym wymogiem 

czasów, w których żyjemy. 

Rekomendacje stanowią element upowszechniania rezultatów projektu: „Języki kreatywności. Dobre 

praktyki dla edukatorek i edukatorów złotego wieku.” i zostały opracowane jako jeden z elementów 

procesu upowszechniania rezultatów projektu, realizowanego okresie od lipca 2020 r. do maja 2022 

r. Projekt ten uzyskał wsparcie ze środków Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, Akcja 1, Mobilność 

kadry edukacji dorosłych.   
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I. Opis projektu 
 

Projekt „Języki kreatywności. Dobre praktyki dla edukatorek i edukatorów złotego wieku” był 

odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w stosunku do całego konsorcjum projektowego, które 

realizowało projekt po polskiej stronie. Były to m.in.: Pozyskanie wiedzy o stosowanych z sukcesem 

metodach nauczania technik rękodzielniczych; nabycie wiedzy o innowacyjnych metodach nauczania 

języków obcych; zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie wpływu działań artystycznych, 

kulturalnych i kreatywnych na dobrostan psychiczny i fizyczny dojrzałych słuchaczy i słuchaczek;  

podniesienie poziomu wiedzy na temat skutecznych metod motywowania dojrzałych słuchaczy i 

słuchaczek do udziału w uczeniu się przez całe życie oraz zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia 

organizacji tworzących konsorcjum.  Potrzeby te uwzględniały długoterminowe cele, jakie 

zidentyfikowało konsorcjum projektowe.  

 

Projekt był realizowany w okresie od października 2020 r. aż do maja 2022 r. Wydłużony okres realizacji 

projektu był skutkiem dostosowania się do trudności związanych z organizacją działań edukacyjnych, 

wywołanych przez epidemię COVID-19. Projekt był współfinansowany ze środków Programu Erasmus+ 

na lata 2014-2020. 

Celem głównym projektu było podniesienie innowacyjności i jakości działań kadry członków 

konsorcjum w zakresie metod i sposobów nauczania osób dorosłych oraz motywowania dorosłych do 

uczenia się przez całe życie (LLL) przez poznanie dobrych praktyk stosowanych przez zagraniczne 

organizacje przyjmujące.  

 

Celami szczegółowymi były: Podniesienie kompetencji kadry edukacji osób dorosłych  w dziedzinie: 

wykorzystania technik rękodzielniczych, stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych, 

a także wzrost poziomu wiedzy dotyczącej: wpływu działań kreatywnych na dobrostan psycho-fizyczny 

seniorów w procesie uczenia się przez całe życie (LLL), na temat skutecznych sposobów motywowania 

do uczestnictwa w LLL oraz umiędzynarodowienie działań prowadzonych przez organizacje tworzące 

konsorcjum projektowe. 

 

W ramach projektu zrealizowane zostały 2 mobilności edukacyjne kadry edukacji dorosłych do: 

Hiszpanii (Escuela Oficial de Idiomas Madrid-Villaverde) oraz Norwegii (Norges Husflidslag). W 

projekcie wzięli udział edukatorzy z trzech polskich organizacji, które tworzyły konsorcjum projektowe: 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) - lider, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 

oraz Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Rezultatami projektu są: Wzmocnienie współpracy międzynarodowej organizacji uczestniczących w 

projekcie; podniesienie poziomu wiedzy w zakresie: wykorzystania zasobów kulturowych do 

wzmacniania procesu edukacyjnego osób dorosłych, podniesienia kompetencji międzykulturowych i  

https://www.eoivillaverde.com/
https://husflid.no/
https://fundacjaaie.eu/
https://caritas.bielsko.pl/
https://www.u3wzawiercie.pl/
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językowych; poznanie nowych metod aktywizacji i prowadzenia zajęć edukacyjnych dla osób 

dorosłych; zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na zachowanie dobrostanu psycho-fizycznego 

osób biorących udział w procesie edukacyjnym; metod wpływających na proces motywowania 

potencjalnych uczestników zajęć edukacyjnych do aktywnego udziału w nich. Dodatkowo, jako efekt 

realizacji projektu w okresie trwania pandemii COVID-19 w Europie, podniesione zostały kompetencje 

związane z procesem organizacyjnym mobilności oraz wykorzystaniem różnych narzędzi cyfrowych.   
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II. Doświadczenia wynikające z mobilności 
 

W tym miejscu chcielibyśmy się podzielić kilkoma uwagami, dotyczącymi organizowania mobilności 

edukacyjnych dla kadry edukacji osób dorosłych. Oczywiście wynikają one wyłącznie z doświadczeń 

Fundacji (FAIE). Realizacja niniejszego projektu była obciążona wystąpieniem zagrożenia 

epidemicznego w postaci COVID-19, dlatego też należało podejmować dodatkowe kroki, mające na 

celu doprowadzenie do realizacji wyjazdów edukacyjnych dla kadry.  

 

Po pierwsze – należy brać pod uwagę wszystkie ograniczenia zdrowotne, wszystkich osób, jakie będą 

zaangażowane w proces realizacji mobilności. Nie tylko z organizacji wysyłającej, ale też organizacji 

przyjmującej. Niezależnie od kraju, do którego się wyjeżdżało w tym okresie, obawy ludzi były takie 

same. Stąd konieczność podjęcia konkretnych działań i udowodnienia ich podjęcia organizacji 

partnerskiej. Pamiętajmy, że w sytuacji zagrożenia, starajmy się pozyskać właśnie od podmiotu 

partnerskiego jak najwięcej informacji na temat istniejącej sytuacji, faktycznego poziomu zagrożenia, 

ograniczeń administracyjnych, czy możliwości korzystania z infrastruktury danego kraju. 

 

Po drugie – program edukacyjny dla kadry musi bezwzględnie dawać możliwość jego elastycznego 

kształtowania. W sytuacjach nie do przewidzenia, jest to zasadniczy element, który umożliwi nam 

uzyskanie zaplanowanych efektów nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa osobistego 

uczestników mobilności. 

 

Po trzecie – dajmy sobie czas – w przypadku okresów zagrożeń, pojawiających się w przestrzeni 

publicznej, planowanie ma zasadnicze znacznie. Nie podejmujmy decyzji pochopnie. Przeprowadźmy 

konsultacje z organizacją partnerską. W trakcie dokonywania płatności, starajmy się na ile to możliwe, 

kupować oferty zwrotne lub choćby częściowo zwrotne. Podzielmy się kompetencjami w swojej 

organizacji w zakresie sprawdzania i pilnowania konkretnych typów informacji i działań oraz zróbmy 

listę zadań. Starajmy się załatwić wszystkie kwestie siłami członków własnej organizacji i tylko w 

ostateczności korzystajmy ze wsparcia zewnętrznego. 

 

Po czwarte – jeżeli mamy jakiekolwiek sytuacje problemowe – skontaktujmy się z operatorem 

programu, z którego dofinansowane jest nasze działanie. Tego typu konsultacje w wielu przypadkach 

potrafią przynieść pomysł rozwiązania konkretnego problemu. 

 

Po piąte – przygotujmy się w sytuacjach nienormatywnych, na zwiększenie czasu przeznaczonego na 

komunikowanie się z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację danej mobilności edukacyjnej oraz 

uczestnikami. Przepływ informacji ma zasadnicze znaczenie w takich sytuacjach.  
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Po szóste – jeśli uczestnikami mobilności są osoby starsze, powinniśmy zwiększyć naszą uwagę w 

zakresie ich potrzeb. Trzeba wziąć pod uwagę obciążenia, jakie pojawią się w trakcie realizacji 

programu mobilności i uwzględnić osobiste możliwości uczestników. Czynniki istotne w tym przypadku 

to m.in.: odległość, typ środka transportu, czas podróży, warunki lokalowe w miejscu zakwaterowania, 

ograniczenia żywieniowe, przejazdy do i z miejsca odbywania spotkań i zajęć. 

 

Nakreślone powyżej uwagi, mają charakter jedynie wskazówek. Każdy z podmiotów organizujących 

mobilności edukacyjne musi przystosować plan działania do konkretnych potrzeb i możliwości realizacji 

działań. Nie ma jednej, idealnej strategii działania. Musimy wziąć pod uwagę: Liczbę osób, jakie mogą 

być zaangażowane, czas jaki możemy poświęcić, uwzględniać stale dostępne środki budżetowe, ocenić 

nasz potencjał organizacyjny i zasoby, miejsce realizacji i warunki tam panujące, możliwości organizacji 

partnerskiej z zagranicy i jej poziom zaangażowania, możliwości komunikowania się, itp. 
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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 na celu wywołać w pewnym stopniu 

refleksję osób mających wpływ na kształtowanie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych.  

 

A. Wzmocnienie procesu edukacyjnego osób dorosłych 

 
To kluczowy czynnik wzmacniania procesu uczenia się przez całe życie w ramach nieformalnej edukacji 

osób dorosłych. Na wzrost efektów nauczania osób dorosłych wpływ mają różne czynniki, niestety są 

one różnorodnie skorelowane, zindywidualizowane, a także niejednorodne. To co pasuje grupie 

osobom w wieku 40-50 lat nie koniecznie jest atrakcyjne dla osób po 70-tym roku życia. Dodatkowo 

nakładają się na to czynniki związane z kondycją psycho-fizyczną danej osoby dorosłej. Dlatego chcemy 

się odnieść do pięciu aspektów, które wydaje się że mają potencjał łączący inicjatywy edukacyjne 

przeznaczone dla osób dorosłych.  

1. Międzykulturowość 

 

To podstawowy element budowania wspólnoty idei i współdziałania osób dorosłych w rożnym wieku. 

Bez względu na warunki ekonomiczne, osobiste predyspozycje czy możliwości i osobisty zasób 

edukacyjny, większość osób będzie skłonna zaangażować się w inicjatywy o wymiarze kulturalnym. 

Szczególnego znaczenia nabiera czynnik międzykulturowości w kontekście europejskim. Łączy się on 

bezpośrednio zarówno z budowaniem inicjatyw międzynarodowych, integracją społeczną, 

budowaniem zaufania społecznego, jak i wykorzystywania coraz częściej multimediów do ekspresji 

artystycznej. Międzykulturowość nie jest pustym i oklepanym hasłem, ale ideą która nawet w 

najtrudniejszych czasach potrafi zapewnić przestrzeń, która może ułatwić porozumienie na bazie 

wspólnych wartości kulturowych. Budowanie międzykulturowości może się odbywać m.in. poprzez 

dbanie o zachowanie dziedzictwa materialnego – rzemiosła. To właśnie rzemiosło staje się w 

niektórych krajach – w tym Norwegii – spoiwem kulturowym, dziedziną którą interesuje się ogół 

społeczeństwa, uznając rzemiosło za element tożsamości narodowej. Umożliwienie osobom dorosłym  
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wyrażania siebie poprzez tworzenie wyrobów rękodzielniczych jest jednocześnie doskonałą okazją do 

spotykania się lokalnej społeczności, a także przekazywania wiedzy o świecie. 

 

2. Międzynarodowe inicjatywy 

 

W momencie, gdy Polska jest członkiem UE, możliwość realizowania działań o charakterze 

międzynarodowym nabiera zasadniczego znaczenia. Podstawą działania krajów tworzących Wspólnotę 

Europejską jest współdziałanie. Dlatego też osoby dorosłe, które korzystają z oferty edukacyjnej 

danego podmiotu z sektora edukacji osób dorosłych, powinny mieć możliwość zgłaszania inicjatyw 

dotyczących prowadzenia działań edukacyjnych w układzie międzynarodowym. Często słuchacze 

dysponują osobistymi kontaktami zagranicznymi; warto z nich skorzystać do nawiązania współpracy 

międzynarodowej. Pamiętajmy, że prawdziwa edukacja nieformalna osób dorosłych odbywa się nie w 

formach zinstytucjonalizowanych, ale na poziomie osobistych doświadczeń i wzajemnej wymiany 

wiedzy. Wprowadźmy możliwość projektowania działań edukacyjnych przez dorosłych uczestników 

zajęć, a następnie starajmy się pomóc im we wdrożeniu, choćby poprzez naszą organizację, tej 

inicjatywy. Może się okazać, że będzie to droga do „rozwinięcia skrzydeł” przez dany podmiot. 

Natomiast jeśli tylko możemy, gdy mamy już jako podmiot doświadczenie międzynarodowe, 

sprawdźmy czy w naszym otoczeniu, bliższym lub dalszym, nie ma interesującego podmiotu 

edukacyjnego, z którym moglibyśmy współpracować – być może dysponuje on unikalnymi zasobami i 

tym samym możemy poszerzać własne możliwości w działaniach prowadzonych we współpracy z 

podmiotami z zagranicy. 

  

3. Zaufanie a indywidualna przestrzeń edukacyjna 

 

Podstawą działania edukacyjnego jest zaufanie rodzące się pomiędzy osobą dorosłą będącą 

słuchaczem, a edukatorem. Bez odpowiedniego poziomu zaufania nie będzie możliwości przekazania 

wiedzy i wymiany doświadczeń lub będzie bardzo utrudniony. Dlatego tak ważnym czynnikiem, który 

może mieć wpływa na poziom zaufania jest zbudowanie „indywidulanej przestrzeni edukacyjnej”. To 

pojęcie, który łączy w sobie elementy techniczno-organizacyjne, jak też merytoryczne. Stworzenie tej 

przestrzeni w odpowiedni sposób powoduje, że osoba dorosła – niezależnie od swoich wcześniejszych 

doświadczeń życiowych – ma poczucie bezpieczeństwa w trakcie zajęć edukacyjnych, w których 

uczestnicy.  

 

Elementami, na które należy zwrócić szczególną uwagę są:  

a/ Właściwa atmosfera zajęć – zróżnicowanie grup edukacyjnych wśród osób dorosłych powoduje, że 

przed rozpoczęciem zajęć każdy z uczestników powinien mieć możliwość zgłoszenia indywidualnych 

lub grupowych postulatów co do przebiegu zajęć – proces współkształtowania działań edukacyjnych 

tworzy się poprzez wspólne podejmowanie decyzji i wspólne ich akceptowanie. 
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b/ Odpowiednia ilość miejsca dostosowana do specyfiki podejmowanych działań edukacyjnych, która 

zapewnia także poczucie swobody ruchu uczestnikom. 

c/ Oświetlenie w jak największej mierze naturalne. 

d/ Dostęp do okien, oszklonych przestrzeni, tak aby uczestnicy nie czuli się zamknięci. 

e/ Układ sali zapewniający swobodę przemieszczania się. 

f/ Właściwa widoczność treści edukacyjnych, jeżeli prezentujemy je ogółowi. 

g/ Bezpośrednie zadbanie o zindywidualizowane potrzeby uczestników z dysfunkcjami fizycznymi. 

h/ Ustalenie jasnych, prostych zasad utrzymania porządku, ciszy i komunikacji w określonych 

momentach podczas zajęć. 

i/ Umożliwienie każdemu chętnemu uczestnikowi i każdej chętnej uczestniczce wypowiedzenia się w 

sposób swobodny i kulturalny. 

 

4. Integracja  

 

O integracji napisano już wiele. Odbywa się ona głównie na poziomie grup uczestniczących w 

działaniach edukacyjnych. Natomiast istotnym czynnikiem jest wniknięcie w tkankę otaczającą daną 

organizację edukacyjną. Na hiszpańskim przykładzie, jaki mieliśmy okazję obserwować w trakcie 

mobilności edukacyjnej, tego typu współdziałanie podmiotu edukacyjnego z lokalną społecznością jest 

koniecznością. Zapewnia możliwość wpływania na poziom integracji społecznej poprzez oferowanie 

działań edukacyjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb danego środowiska lokalnego.  

 

Podstawą tego typu działań integrujących jest przekształcenie podmiotu edukacyjnego w centrum 

aktywności lokalnej, gdzie mogą odbywać się zarówno zajęcia edukacyjne w ścisłym znaczeniu, ale 

także debaty publiczne o istotnych sprawach, wystawy lokalnych twórców, animatorów kultury, gdzie 

jest możliwość tworzenia oddolnych inicjatyw kulturalnych, a wielu przypadkach pomoc w ich 

wdrożeniu. 

 

5. Media 

 

Wykorzystanie mediów do edukowania osób dorosłych w dzisiejszych czasach staje się nie tylko 

wymogiem czasów, ale wręcz standardem. Media szczególnie atrakcyjne dla wydają się dla osób, które 

swoją przygodę z edukacją ustawiczną zaczęły już w okresie rewolucji technologicznej. W tym miejscu 

chcemy zwrócić uwagę na jedno z ciekawych rozwiązań do nauki języków obcych, jaką podglądaliśmy 

w trakcie mobilności do szkoły językowej dla dorosłych w Hiszpanii: stworzenie studia radiowego i 

tworzenie przez słuchaczy i słuchaczki szkoły, w ramach redakcji radiowej (i językowej) podcastów 

językowych. To bardzo interaktywna forma nauki przez swoistą „zabawę” w radio.  
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Warto wziąć pod uwagę, że tego typu inicjatywa może w dzisiejszych czasach rozszerzać swój zasięg 

poprzez sieć Internet, a także służyć kształtowaniu potencjału komunikacyjnego na lokalnym poziomie. 

W ramach tej inicjatyw każdy gość zagraniczny, jaki odwiedza radiowęzeł ma „obowiązek” 

wypowiedzieć się we własnym języku, tak aby osoby uczestniczące w zajęciach mogły mieć styczność z 

żywym językiem obcym. Istnieje możliwość przeprowadzania wywiadów i nagrywania audycji 

tematycznych w danym języku, a następnie ich publikacji. Zważywszy na możliwości, jakie tworzy tego 

typu rozwiązanie może mieć ono nie tylko potencjał merytoryczny, ale także edukacyjny w szerokim 

znaczeniu – pokazywać inny świat, rzeczywistość, poglądy, pokazując także wspólnotę kulturową w 

Europie. 

 

B. Zwiększanie dostępności oferty edukacyjnej dla osób dorosłych  
 

To zasadniczy czynnik zwiększania możliwości uczestnictwa osób dorosłych w zajęciach edukacyjnych. 

Wydaję się oczywiste, że skoro mamy setki lub tysiące organizacji/ podmiotów, które oferują dziesiątki 

lub setki różnego typu działań w ramach pozaformalnej edukacji osób dorosłych, to wszystko jest w 

porządku i nie ma się czym zajmować. Otóż jest, bowiem dostępność nie oznacza nieprzebranej ilości 

możliwych kursów dla osób dorosłych, ale realną możliwość wzięcia w nich udziału, a to już w cale nie 

jest takie proste. Oto trzy elementy, które powinniśmy brać pod uwagę, gdy budujemy ofertę dla tej 

grupy odbiorców, na które najczęściej zwracają uwagę osoby dorosłe, gdy myślą o udziale w edukacji.  

 

a/ Odległość – często zdarza się, że osoby zainteresowane nie mogą brać udziału w zajęciach z powodu 

trudności z dotarciem do miejsca, w których działania edukacyjne są organizowane. Należy przy 

planowaniu oferty zwrócić uwagę na specyfikę terenu i możliwości układu komunikacyjnego oraz 

dostępność różnych form transportu. 

 

b/ Czas – żaden, nawet najbardziej zmotywowany uczestnik działań edukacyjnych nie ma czasu z tzw. 

gumy. Zajęcia muszą uwzględniać ww. czynniki odległości, ale także dostosowanie czasu przez jaki 

uczestnik zajęć będzie w stanie skupić uwagę w 100% na tematyce zajęć. Również pora w ciągu dnia 

danego typu działania musi być dostosowana do możliwości psychofizycznych odbiorcy treści 

edukacyjnych. 

 

c/ Finanse – wiele typów kursów, zajęć edukacyjnych jest dla uczestników darmowa. To jednak nie 

oznacza ostatecznie, że nic uczestnika nie kosztuje. Należy brać pod uwagę koszty materiałów które 

uczestnik zajęć edukacyjnych powinien posiadać, ale także koszt dojazdu na zajęcia. Często się zdarza, 

że cena biletu z małej miejscowości do miejsca gdzie odbywają się zajęcia, jest nie do pogodzenia z 

możliwościami budżetu pozostającego w dyspozycji osoby zainteresowanej. 
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C. Pobudzanie zainteresowania aktywnością edukacyjną wśród osób 

dorosłych  
 

Czynnikiem, który w sposób zasadniczy wpływa na poziom aktywności osób dorosłych w procesie 

uczenia się przez całe życie jest stała obecność w świadomości potencjalnego odbiorcy – osoby 

dorosłej. Na ten element zwracały nam uwagę organizacje partnerskie w trakcie mobilności 

edukacyjnych, które odbyliśmy w czasie realizacji projektu.  

Osoba zainteresowana musi mieć świadomość, że jest miejsce, w którym może zawsze zapytać o 

ofertę edukacyjną, a ponadto otrzyma poradę obejmującą dostosowanie tej oferty do jej 

zindywidualizowanych potrzeb. W Polsce brakuje miejsc lub przestrzeni cyfrowych, gdzie większość 

osób dorosłych miałaby taki dostęp do ww. informacji i wsparcia; ponadto nieczęsto są to miejsca/ 

przestrzenie powszechnie znane (począwszy od poziomu lokalnego po krajowy).  

Centra organizacji pozarządowych, bardzo często, ograniczają się jedynie do wspierania samych 

organizacji, zapominając jakby o tym że bez odbiorcy oferty tych organizacji żadne działanie edukacyjne 

się nie uda.  

Niezbędne jest budowanie obecności w najbliższej przestrzeni zamieszkania potencjalnie 

zainteresowanych osób dorosłych. Dlatego tak ważna jest rozpoznawalność liderów społecznych 

działań edukacyjnych oraz zmiana paradygmatu współdziałania podmiotów działających w sektorze 

nieformalnej edukacji osób dorosłych i podmiotów decyzyjnych.  

Niestety, osiągnięcie tego poziomu jest trudne ze względu na spadek zaufania publicznego, jaki 

charakteryzuje od dłuższego prawie wszystkie kraje europejskie. Podstawą zmiany tego typu sytuacji 

jest jedynie rozmowa i obecność w miejscach codziennej aktywności osób dorosłych. 
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IV. Na zakończenie 
 

Ze względu na fakt, że realizacja ww. projektu była ostatnią z inicjatyw mobilności edukacyjnej FAIE w 

okresie programowania na lata 2014-2020, realizowaną ze wsparciem środków pochodzących z 

Programu Erasmus+, najlepszą formą zakończenia będzie zapewne krótkie podsumowanie w zakresie 

możliwości, jakie tworzą dla polskiej kadry edukacji osób dorosłych mobilności edukacyjne. 

 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) rozpoczęła swoją przygodę na arenie 

międzynarodowej w 2015 r. Już w 2016 r. mieliśmy okazję rozpocząć realizację pierwszej mobilności 

edukacyjnej. Z perspektywy dnia dzisiejszego, możliwość uczestnictwa w wyjazdach edukacyjnych 

zespołu FAIE oraz zespołów organizacji, które tworzyły z naszą fundacją konsorcja projektowe przez 

ostatnie lata, stały się niezwykłą okazją do nawiązania ściślejszych relacji z organizacjami edukującymi 

osoby dorosłe w krajach UE. Nawiązane kontakty owocują do dziś, dając szansę na tworzenie nowych 

inicjatyw w zakresie analiz, czy tworzenia rozwiązań dla podmiotów z sektora edukacji osób dorosłych. 

Jeśli tylko Wasza organizacja/ podmiot ma możliwość ubiegania się o wsparcie na przeprowadzenie 

tego typu działań wspierających kadrę edukacyjną, nie wahajcie się z niej skorzystać. Podstawowym 

rezultatem będzie głównie „otwarcie głów” na nowe idee, zobaczenie jak to co Was interesuje – co 

robią inni – może lepiej, może tak samo, a może to Wy staniecie się inspiratorami działań Waszych 

partnerów z zagranicy.  

 

Wiele z osób czytających w tym momencie, zapewne pomyśli, że łatwo pisać o tym organizacji, mającej 

już doświadczenie. Tym czasem z perspektywy czasu należy jasno sobie powiedzieć, że nauka  nie 

kończy się nigdy, a błędy, gdy realizuje się skomplikowane działania o charakterze międzynarodowym 

wymagające m.in. znaczącej logistyki, zdarzają się zawsze i trzeba mieć tego świadomość. Wyzwania 

merytoryczne i organizacyjne w przypadku współpracy międzynarodowej pojawiają się zawsze. 

Również pandemia COVID-19 wywarła bardzo duży wpływ na działanie organizacji i podmiotów z 

sektora edukacji osób dorosłych, we wszystkich krajach UE, w których FAIE ma przyjemność mieć  

organizacje partnerskie.  

 

Dlatego nie wolno zniechęcać się przeszkodami natury technicznej, które może trudno, ale da się 

rozwiązywać, we współpracy z ciekawymi dla nas – polskich podmiotów, podmiotami z zagranicy.  

W przypadku mobilności edukacyjnych – ciekawość – tym razem – to pierwszy stopień do „nieba”. 

 

 


