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Specyfika nauczania osób dorosłych 
 

 

 

Wstęp 

 

Rzeczywistość w swojej naturze jest zmienna, proces zmian może jedynie 

przebiegać szybciej lub wolniej. Współczesny świat rozwija się w bardzo szybkim tempie, 

przez co odkrywa przed nami coraz to nowe możliwości, ale i zarazem stwarza poważne 

nowe zagrożenia. Cywilizacja z jednej strony poprawia warunki życia, z drugiej zaś może 

im szkodzić; zarówno daje wolność, jak i odbiera poczucie bezpieczeństwa.  

„Dynamika zmian w otoczeniu człowieka sprzyja konieczności uczenia się przez 

całe życie”
1
. Dlatego też edukacja dorosłych powinna pomagać w zrozumieniu problemów 

współczesnej cywilizacji, życia codziennego i potrzeb współczesnych ludzi i ich świata
2
. 

 

Konieczność nauczania dorosłych 

 

Obecnie kluczową umiejętnością dorosłego człowieka jest zdolność do 

odnalezienia się w nowej rzeczywistości, chaosie informacyjnym i ciągłych zmianach, 

które w niej zachodzą. Jeżeli człowiek pragnie istnieć cywilizacyjnie, powinien przez całe 

życie pobierać naukę adaptacyjną (do rzeczywistości), akomodacyjną (modyfikacji 

schematów wewnętrznych) oraz asymilacyjną (przyjmowanie czegoś)
3
.  

Uczenie się dorosłych w dzisiejszych czasach jest niezbędne także biorąc pod 

uwagę niż demograficzny – istniejący głównie w państwach europejskich. Z tego względu 
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ludzie dorośli, a zwłaszcza kobiety, będą musiały dłużej pracować zawodowo oraz 

systematycznie opanowywać nową technologię i technikę pracy. Postęp technologiczny 

powoduje konieczność ciągłego uczenia się osób dorosłych, tak by potrafili obsługiwać 

nowoczesne urządzenia techniczne
4
. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na 

wykształcenie szerokoprofilowe, które umożliwi adaptację w zależności od zmian 

technologicznych
5
. 

Poza tym obecnie wykształcenie przestało być postrzegane jako podstawa 

zatrudnienia w jednym miejscu pracy na całe życie. Dlatego ważne jest, by dorośli dla 

kontynuowania swojej aktywności zawodowej zdobywali określony poziom kompetencji 

edukacyjnych w toku kształcenia ustawicznego
6
. Dynamika przemian na rynku pracy 

wpływa na wzrost zapotrzebowania na kadrę o nowych kwalifikacjach oraz nieustanną 

zmianę kwalifikacji kadry zawodowo czynnej
7
.  

Coraz częściej osoby dorosłe podejmują naukę także ze względów prestiżowych – 

by dorównać młodym i ogólnie być przydatnym dla siebie, w rodzinie i społeczeństwie
8
.  

 

Edukacja jest istotnym elementem życia człowieka dorosłego i jednocześnie 

ważnym czynnikiem wyznaczającym szansę osiągania wysokiej jakości życia
9
. H. 

Muszyński dzieli funkcje oświaty dorosłych m.in. na funkcje:  

 personalizacyjną – jej zadaniem jest dostarczanie osobie dorosłej niezbędnych 

podstaw do rozwiązywania problemów dotyczących własnego „ja”,  

 pragmatyzacyjną – która stanowi pomoc w zakresie praktycznego opanowywania i 

wykorzystywania świata ukształtowanego przez nowoczesną naukę i technikę, 

 kulturacyjną – która otwieraja jednostce szeroki dostęp do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze
10

. 
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Podczas V Międzynarodowej Konferencji Edukacji Dorosłych w Hamburgu w 1997 

roku rozważano m.in. rolę edukacji dorosłych: jej udział w urzeczywistnianiu praw 

człowieka i demokracji, rozwijaniu kultury pokoju, aktywności współdecydowania 

obywateli, łagodzeniu ubóstwa, równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, uznaniu kulturowej 

różnorodności
11

.  

Ze względu na zmianę warunków cywilizacyjnych i kulturowych życia człowieka 

oraz rozwój nauk o teorii edukacji coraz częściej oświacie dorosłych przypisuje się 

następujący cel: wsparcie człowieka w ”dążeniu do optymalizacji własnego życia z punktu 

widzenia dobra indywidualnego i społecznego zarazem”
12

. Cele edukacji dorosłych można 

ująć ogólnie jako kształcenie pełnej osobowości, która chce i potrafi ustosunkowywać się 

do szybkich przemian życia z pożytkiem dla ogółu
13

. 

 

Podsumowując, zadaniem edukacji dorosłych nie jest pouczanie i dawanie recept, 

ale udzielanie pomocy w odkrywaniu wewnętrznych zasobów każdego człowieka
14

.  

 

Charakterystyka ucznia dorosłego  

 

Poznanie ucznia dorosłego jest znaczące dla efektywności jego nauczania. Niestety 

do dnia dzisiejszego pokutuje przekonanie, że ludzie starsi uczą się znacznie gorzej niż 

młodzi uczniowie oraz że ich sprawność intelektualna z wiekiem nieubłaganie spada. 

Nauczyciele z takim przekonaniem mogą wpływać na pojawienie się mechanizmu 

„samospełniającej się przepowiedni” – swoim nastawieniem i zachowaniem będą 

rzeczywiście prowokować słabsze wyniki w uczeniu się osób dorosłych. Co gorsza, taka 

opinia szkodzi motywacji osób starszych – jest nieraz blokadą w podjęciu decyzji o 

kontynuowaniu nauki lub też usprawiedliwieniem dla swoich niepowodzeń „szkolnych”, 

które ich demobilizuje. 

Dawid G. Myers uważa, że znaczna część wyników badań potwierdzająca 

powyższy stereotyp jest fałszywa, gdyż była z reguły oparta na badaniach poprzecznych, 

                                                 
11

 Półturzycki J.: Potrzeby i perspektywy rozwoju andragogiki w XXI wieku. (w:) Edukacja ustawiczna 

dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 4/2006, s. 9.  
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 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 49. 
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 tamże, s. 53. 
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 Czarnecki K.M.: Konieczność i możliwość uczenia się dorosłych (refleksje i badania psychologiczne). (w:) 

Edukacja ustawiczna dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 1/2004, s. 23. 
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gdzie porównując wyniki osób młodych ze starszymi – zestawiano wyniki osób żyjących 

w diametralnie różnych epokach. Badania podłużne tych samych osób (przeprowadzone po 

kilkunastu latach) pokazały, że inteligencja wraz z wiekiem się nie zmienia, a nawet może 

wzrosnąć
15

. Warunkiem jest nie zaprzestanie uczenia się i rozwoju. 

 

Obecnie psychologia rozwojowa dzieli dorosłość na trzy etapy rozwojowe: 

- wczesna dorosłość : od 20 do 30-40 roku życia, 

- średnia dorosłość : od 30-40 do 50-60 roku życia, 

- późna dorosłość : powyżej 55-60 roku życia. 

W pierwszym okresie – wczesnej dorosłości – zdolności przyswajania i stosowania 

wiedzy są na najwyższym poziomie. Kształtuje się relatywizm myślenia, umiejętność 

pojmowania i godzenia sprzeczności, co ułatwia rozumienie innych osób. 

Wykorzystywane są zdolności twórczego myślenia, systematycznego rozwiązywania 

problemów oraz umiejętności szybkiego przystosowywania się
16

. 

Średnią dorosłość charakteryzuje ustabilizowany poziom większości zdolności 

intelektualnych. Szeroka wiedza życiowa i zgromadzone doświadczenie składają się na 

dużą mądrość – zdolność do wydawania trafnych sądów na tematy związane z ważnymi 

problemami życiowymi. Wraz z wiekiem spada jedynie tempo przetwarzania informacji, 

może być to spowodowane odnoszeniem rozwiązywanych problemów do całego bogactwa 

zgromadzonej wiedzy. Pamięć będzie ulegać pogorszeniu, jeżeli nie będzie ćwiczona. 

W szkoleniu osób w tym wieku należy koncentrować się na doskonaleniu nabytych już 

przez nich umiejętności i wiedzy
17

. 

Późna dorosłość to czas osiągania integracji i harmonii pomiędzy sferami 

logiczno-rozumową i intuicyjno-emocjonalną. Inteligencja skrystalizowana (społeczna) 

związana z doświadczeniem życiowym utrzymuje się na stałym poziomie lub wzrasta, 

natomiast stopniowo spada inteligencja płynna (zdeterminowana biologicznie) 

odpowiedzialna za przetwarzanie informacji i nabywanie nowych sprawności. Znaczące 

obniżenie sprawności intelektualnej występuje dopiero u osób chorych lub bliskich 

                                                 
15

 Czarnecki K.M.: Konieczność i możliwość uczenia się dorosłych (refleksje i badania psychologiczne). (w:) 

Edukacja ustawiczna dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 1/2004, s. 19. 
16

 Łaguna M.: Szkolenia. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 27. 
17

 tamże, s. 27. 
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śmierci. Dla nauczycieli ważną informacją jest, że osoby starsze uczą się efektywnie, gdy 

same mogą decydować o tempie swojej pracy
18

. 

Podsumowując różnice pomiędzy uczeniem się osób młodych i starszych, można 

przyjąć, że: osoby starsze są słabsze od młodych w przetwarzaniu informacji, za to lepsze 

w wiedzy eksperckiej (zawodowej) oraz tak samo dobre w działaniach mniej złożonych
19

. 

 

Oczywiście, grupa osób dorosłych jest bardzo zróżnicowana pod względem 

możliwości i preferencji przyswajania wiedzy oraz umiejętności. Wpływają na to różnice 

osobowościowe, temperamentalne, indywidualne zdolności, przebyte doświadczenia oraz 

dotychczasowy przebieg edukacji
20

. Dlatego szczególnie ważne na początku szkolenia jest 

poznanie grupy i w miarę możliwości indywidualne podejście do osób, które przejawiają 

większe problemy ze zrozumieniem materiału.  

 

 

Skuteczne nauczanie osób dorosłych  

 

Badacze reprezentują różne podejścia w stosunku do odrębności edukacji 

dorosłych, a edukacji dzieci i młodzieży: jedni uważają je za wyraźnie oddzielone 

(szczególnie praktykę), inni uznają różnice za zbyt mało istotne, by wydzielać odrębne 

dziedziny
21

. W tej części artykułu będę odnosić się przede wszystkim do różnic w praktyce 

nauczania dorosłych, ale bazując na ogólnych założeniach działań edukacyjnych. 

Zaletą nauczania dorosłych jest to, że są to zazwyczaj ludzie samodzielni, 

zdyscyplinowani, bardziej zrównoważeni oraz zdolni do własnej organizacji procesu 

edukacyjnego. Wymagają jednak bardziej indywidualnych metod nauczania niż 

w kształceniu systematycznym
22

. Poza tym nauczyciel osób dorosłych powinien być 

gruntowniej przygotowany pod względem merytorycznym. 

 

                                                 
18

 tamże, s. 28. 
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 Czarnecki K.M.: Konieczność i możliwość uczenia się dorosłych (refleksje i badania psychologiczne). (w:) 

Edukacja ustawiczna dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 1/2004, s. 20. 
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 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 123. 
21

 Półturzycki J.: Potrzeby i perspektywy rozwoju andragogiki w XXI wieku. (w:) Edukacja ustawiczna 

dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 4/2006, s. 18. 
22

 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 123. 
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Jedną z najważniejszych, moim zdaniem, zasad nauczania osób dorosłych jest 

zasada wykorzystania ich doświadczenia. Ważne jest doświadczenie przedszkoleniowe 

(bagaż doświadczeń, z którymi przychodzą uczestnicy), szkoleniowe (uczenie się poprzez 

doświadczenie zdobywane na szkoleniu) oraz poszkoleniowe (wykorzystanie w życiu 

wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
23

. Omówię je poniżej. 

 

Odnosząc się do doświadczenia przedszkoleniowego – należy je rozpoznać oraz 

docenić u uczestników. Szkoleniowiec powinien traktować uczestników jako osoby z 

dużym potencjałem, które dzieląc się między sobą swoją wiedzą i doświadczeniem, 

wzbogacają i przyspieszają proces uczenia się. Nie musi przyjmować roli 

„wszystkowiedzącego eksperta”, lecz raczej doradcy, moderatora, który uruchamia w 

uczniach możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów
24

. Takie podejście 

bardziej motywuje osoby dorosłe do nauki, wpływa na dobrą atmosferę podczas szkolenia 

sprzyjającą współpracy. 

Poza tym, obserwując opinie, przekonania i poznając doświadczenie osób 

dorosłych (np. podczas dyskusji lub prac zespołowych), nauczyciel uzyskuje ważne 

informacje, które warto, żeby wykorzystał w procesie kształcenia. Odpowiednio 

przeprowadzone rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych (jeszcze przed szkoleniem 

oraz w trakcie) w sposób znaczący poprawia jego efektywność. Określenie wiedzy 

wyjściowej, oczekiwań osób szkolonych oraz pożądanych rezultatów owocuje trafnością 

i skutecznością przeprowadzonego szkolenia. Po zebraniu tych informacji nauczyciel 

powinien odwoływać się do doświadczenia uczniów wedle zasady przechodzenia od 

znanego do nieznanego, gdyż podstawowym mechanizmem uczenia się jest kojarzenie 

nowych rzeczy z już znanymi. Dobrze, jeśli podawane przykłady oraz analizowane 

przypadki odnoszą się do życia osób szkolonych
25

. Dzięki bliższemu poznaniu uczniów 

szkoleniowiec może lepiej dopasować sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

Biorąc pod uwagę doświadczenie szkoleniowe, które należy uruchamiać u 

uczniów, mam na myśli aktywizujące metody nauczania, podczas których uczestnicy 

szkolenia są całkowicie zaangażowani w wybrane działanie, np. wymieniają się poglądami 

                                                 
23

 Kossowska M., Sołtysińska I.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków, Oficyna 

Ekonomiczna, 2006, s. 59.  
24

 tamże, s. 61.  
25

 Łaguna M.: Szkolenia. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 32. 
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podczas dyskusji, doświadczają prawdziwych emocji, uwalniają swoje naturalne 

zachowania w pracy zespołowej lub doskonalą umiejętności poprzez odgrywanie ról. 

Metody interaktywne umożliwiają aktywne i szybkie nabywanie lub rozwijanie wiedzy i 

umiejętności oraz jednoczesne włączanie ich w indywidualny system wiedzy oraz 

doświadczeń zawodowych uczestników. Okazuje się, że taki sposób uczenia się powoduje, 

że ludzie pamiętają 70-90 % materiału, natomiast poprzez słuchanie (np. wykładów) 

jedynie 10%
26

. Odwołuje się do tego także zasada nauczania wielostronnego, która zaleca, 

by obok metod opartych na przyswajaniu wiedzy biernej, pamięciowej wprowadzić 

metody nastawione na odkrywanie, przeżywanie i działanie praktyczne – kształcące 

wiedzę operatywną, pozwalająca na realizację rożnych zadań
27

. Chińskie przysłowie 

mówi: „Powiedz mi, zapomnę. Pokaż, może zapamiętam. Zaangażuj mnie w to, a 

zrozumiem”. 

Szkolenie jest także okazją do ustrukturyzowania doświadczenia zdobywanego 

podczas uczenia się w codziennym życiu. Cały czas się uczymy – nasze własne refleksje, 

obserwacje, przeżycia są naszym kapitałem, z którego możemy korzystać. W cyklu 

uczenia się poprzez doświadczenie według Kolba po pierwszej fazie, jaką jest faza 

aktywności – działania, następuje faza refleksji nad doświadczeniem (dzielenie się 

reakcjami i obserwacjami, dyskutowanie), a potem faza trzecia – wyciągania wniosków. 

Nauczyciel powinien umożliwić poprzez pokierowanie procesem uczenia się 

strukturyzację doświadczenia zdobytego podczas szkolenia oraz poza nim. Doświadczenie 

zyskuje wtedy ramy, uczeń uświadamia sobie i nazywa to, co przeżywał; dowiaduje się, co 

jest bardziej, a co mniej przydatne
28

. Tutaj także rola nauczyciela polega bardziej na 

wyzwalaniu pewnych reakcji niż dostarczaniu konkretnych rozwiązań. Ma zadawać 

pytania, a nie podawać gotowe odpowiedzi, w drugiej fazie (refleksji nad doświadczeniem) 

stworzyć warunki do wyrażania pomocnej informacji zwrotnej, a potem w fazie 

wyciągania wniosków podsumować i uzupełnić obserwacje uczestników. 

Ostatnią, czwartą fazą uczenia się według Kolbego jest planowanie działań 

(planowanie, jak efektywnie wykorzystać to, czego się nauczyliśmy) – odnosi się ona do 

                                                 
26

 Kossowska M., Sołtysińska I.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków, Oficyna 

Ekonomiczna, 2006, s. 63. 
27

 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 132. 
28

 Kossowska M., Sołtysińska I.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków, Oficyna 

Ekonomiczna, 2006, s. 59, 60. 
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doświadczenia poszkoleniowego. Warto, w miarę możliwości, zaaranżować taką sytuację, 

by móc przetestować w praktyce nabyte umiejętności
29

. 

Osoby dorosłe są bardziej zmotywowane do nauki jeśli widzą przydatność 

nabywanej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z wymaganiami stawianymi im przez 

życie, pracę itd
30

. Poza tym, jak pisałam wcześniej, takie są cele współczesnej edukacji 

osób dorosłych: dążenie do optymalizacji swojego życia. Dlatego też nauczyciel powinien 

umożliwiać pojawienie się doświadczenia poszkoleniowego – wykorzystania w życiu 

wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Będzie to możliwe, jeśli program 

nauczania będzie odpowiedzią na indywidualne potrzeby osób dorosłych. Wspólne 

ustalanie celów i zawartości programu szkolenia (podczas wspominanego już rozpoznania 

i analizy potrzeb szkoleniowych) wzmacnia wewnętrzną motywację uczestników, ich 

zaangażowanie oraz sprzyja zmianie postaw
31

. Dorośli powinni rozumieć przydatność i 

wartość nabywanej wiedzy oraz rozwijanych umiejętności i warto się do tego odnosić 

podczas szkolenia.  

Z mojego doświadczenia wynika, że osoby dorosłe o wiele bardziej niż dzieci i 

młodzież potrzebują zrozumiałego wytłumaczenia czemu ma służyć proponowane podczas 

szkolenia ćwiczenie praktyczne. Młodsi uczestnicy szkoleń bardzo chętnie podejmują się 

różnych gier szkoleniowych, szybko angażują się w zabawy dydaktyczne i prace 

zespołowe. Natomiast starsi, szczególnie na początku szkolenia, mogą podchodzić do nich 

sceptycznie głównie z obawy przed ośmieszeniem lub też przyzwyczajenia do 

tradycyjnych – biernych – metod nauczania. Wówczas należy pokazać celowość działań i 

starać się stworzyć przyjazną atmosferę, w której będą czuli się bezpiecznie, bez obawy 

przed oceną. Poza tym ważna jest też forma wprowadzenia – nie należy posługiwać się 

tonem rozkazującym, lecz posłużyć formą propozycji, tak by uczestnicy mieli poczucie, że 

sami mogą zdecydować, czy będą brali udział w danym ćwiczeniu, np. ”Proponuję 

teraz...”, ”Zachęcam do...”, Zapraszam do...”. 

W uzyskaniu „doświadczenia poszkoleniowego” pomocna jest też zasada wiązania 

teorii z praktyką – szkoleniowiec powinien pokazać możliwości wykorzystania nabytej 

wiedzy w życiu codziennym czy zawodowym. Łączy się ona z inną zasadą skutecznego 

nauczania opisywaną powyżej – zasadą nauczania wielostronnego.  

                                                 
29

 tamże, s. 72, 73. 

 
30

 Łaguna M.: Szkolenia. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 30. 
31

 tamże, s. 32. 
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Istotną zasadą także dla dorosłych jest zasada kształtowania umiejętności 

uczenia się, tak by potrafili samodzielnie zdobywać wiedzę w toku kształcenia 

ustawicznego. Doskonalenie technik uczenia się to samodzielne planowanie pracy 

umysłowej oraz usprawnianie metod nabywania informacji (np. korzystanie z 

komunikatów audiowizualnych, podręczników), a także sposoby rejestrowania informacji 

w formie notatek, schematów, rysunków czy zapisów dźwięku i obrazu
32

. Dodałabym tutaj 

jeszcze umiejętność korzystania ze zdobyczy cywilizacji, jakimi są multimedia, np. 

Internet i coraz bardziej rozpowszechnione „kursy e-learningowe”. Warto przy tym 

kształtować świadomość zagrożeń wynikających z wyłącznego korzystania z tej drogi 

uczenia się – możliwość pogłębiania się postaw alienacyjnych, pogorszenia rzeczywistych 

relacji interpersonalnych, przypadkowości treści kształcenia
33

. 

Powyższa zasada wiąże się z zasadą trwałości wiedzy, która mówi o konieczności 

podejmowania przez nauczyciela takich zabiegów dydaktycznych, aby utrwalić wiedzę i 

umiejętności uczniów. Trwałość wiedzy zapewnia: powtarzanie materiału, prosta struktura 

myśli np. podczas wykładu, konkretne przykłady odwołujące się do doświadczenia 

uczniów oraz systematyczna kontrola i ocena wyników pracy
34

. Sądzę, że niezwykle 

wartościowe są także mnemotechniki (techniki ułatwiające szybkie i skuteczne 

zapamiętywanie treści) oraz konstruowanie notatek nielinearnych w formie „map myśli” 

angażujące obie półkule mózgowe
35

. Niestety te metody usprawniania pamięci oraz 

pobudzania myślenia są niedocenianie i rzadko stosowane przez nauczycieli. Mogliby oni 

z jednej strony przekazywać wiedzę z użyciem mnemotechnik oraz przygotowywać 

prezentacje wizualne w formie „map myśli”, pokazywać ich zastosowania, z drugiej zaś 

strony uczyć używania tych metod w samodzielnym kształceniu się.  

 

Zwrócę jeszcze uwagę na ważny problem nauczania osób dorosłych w szkołach 

wyższych. Niestety większość wykładowców nie chce wchodzić w rolę „sprzedawców 

                                                 
32

 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 133. 
33

 Aftański A.: Edukacja humanistyczna w kształceniu otwartym na nowe technologie. (w:) Edukacja 

ustawiczna dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 1/2005, s.75. 
34

 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 132. 
35

 Buzan T.: Rusz głową. Łódź, Wydawnictwo „Ravi”, 1997. 
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wiedzy” i nie potrafi skutecznie przekazać swojej ogromnej wiedzy i doświadczenia
36

. 

Podczas pracy dydaktycznej, aby zapewnić skuteczny przekaz informacji, należy wiedzę 

przełożyć na język łatwy w odbiorze dla słuchaczy. Popularyzowanie wiedzy będzie 

efektywniejsze, gdy będzie wzbudzało ciekawość odbiorców, pokazywało jej 

zastosowania.  

Tomasz Piekot wykrył trzy główne strategie, które można nazwać mechanizmami 

popularyzowania wiedzy:  

- usuwanie z tekstu znamion stylu naukowego, czyli zmniejszanie w tekście ilości 

niezrozumiałych pojęć i terminów naukowych, próby ich wyjaśniania, 

zastępowania językiem bardziej obrazowym; 

- wprowadzanie do tekstu znamion stylu potocznego: stosowanie porównań, 

wprowadzanie obrazu, świadome kierowanie narracją z odwoływaniem się do 

doświadczeń edukacyjnych i wiedzy potocznej słuchaczy; 

- komercjalizacja tekstu: wzbogacanie go kolorowymi fotografiami, dostarczanie 

wiedzy mającej znamiona nowości i przełomowości. 

Nie można oczywiście popadać w skrajność
37

. 

 

Wykład będzie bardziej dostępny dla słuchaczy, gdy zastosuje się przejrzystą 

strukturę (wyraźny wstęp, rozwinięcie tematu oraz zakończenie), oraz gdy poziom języka i 

tempo przedstawiania treści będzie dostosowane do odbiorców. Wartościowe jest także 

aktywizowanie słuchaczy poprzez retoryczne pytania, wplatanie ciekawostek i żartów, 

które pobudzają ciekawość
38

 . 

W wygłaszaniu wykładów oprócz odpowiednio skonstruowanego komunikatu 

werbalnego, należy także zwracać uwagę na stronę niewerbalną. Wystąpieniu niewątpliwie 

dodaje atrakcyjności utrzymywanie kontaktu wzrokowego z odbiorcami, odpowiednia siła 

głosu, zmiana jego natężenia, zaangażowany sposób mówienia, otwarta swobodna postawa 

ciała (nie krycie się za biurkiem).  

Nie powinno się także zapominać o sile obrazu i wzbogaceniu wykładu metodami 

wizualnymi, korzystając przykładowo z projektora multimedialnego, rzutnika pisma, tablic 

                                                 
36

 Sarleja T.Z.: Jak popularyzować wiedzę naukową w sposób łatwy w odbiorze i wzbudzający ciekawość? 

(w:) Edukacja ustawiczna dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 1/2004, s. 25. 
37

 Sarleja T.Z.: Jak popularyzować wiedzę naukową w sposób łatwy w odbiorze i wzbudzający ciekawość? 

(w:) Edukacja ustawiczna dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 1/2004, s. 27, 28. 
38

 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 136. 
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czy flipchartów. Wówczas zwiększymy ilość zapamiętanych treści – statystyki podają, że 

zapamiętujemy 30 % tego, co zobaczyliśmy
39

.  

Odnosząc się do skuteczności sposobów uczenia się (70-90 % dzięki metodom 

aktywizującym), uważam, że w kształceniu osób dorosłych w uczelniach wyższych, warto 

wprowadzać także metody interaktywne uruchamiające ich doświadczenie. Czasem 

przeszkodą w ich wykorzystaniu mogą być zbyt liczne grupy studenckie. 

 

Zakończenie 

 

W procesie edukacyjnym osób dorosłych szczególnie ważna jest dobra znajomość 

szkolonej grupy i możliwości uczenia się oraz wartości pojedynczych osób, które mogą 

być bardzo zróżnicowane. Szkoleniowiec powinien być elastyczny w stosowaniu 

powyższych zasad i wskazówek. Będą one użyteczne w zależności od charakteru celów 

dydaktycznych, warunków kształcenia, szkolonej grupy osób. 

Dodatkowo nauczyciel osób dorosłych oprócz dobrego przygotowania 

merytorycznego i wszystkich pozytywnych cech nauczyciela dzieci i młodzieży, powinien 

posiadać wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych – umiejętności zrozumiałego 

wyrażania się, aktywnego słuchania oraz posługiwania się mową ciała
40

. 

 

Podsumowując zasady nauczania osób dorosłych, wymienię te opracowane przez 

Stowarzyszenie Oświaty Dorosłych w USA: 

1. Uczenie się trzeba skupić wokół problemów. 

2. Uczenie się musi się opierać na dotychczasowych doświadczeniach uczącego się. 

3. Zdobywanie wiedzy i doświadczenia musi mieć znaczenie życiowe dla uczącego 

się. 

4. W nauczaniu jest potrzebna swoboda, entuzjastyczna postawa uczącego się, 

wzmocniona uznaniem społecznym podtrzymującym wysiłek i uczuciowy stosunek 

uczącego się. 

5. Cele kształcenia muszą być wysuwane (lub akceptowane) przez uczącego się, a 

podejmowana przez niego praca właściwie zorganizowana. 

                                                 
39

 Religa J., Szpilska M.: Metody wizualizacji w kształceniu dorosłych. (w:) Edukacja ustawiczna dorosłych. 

Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 2/2006, s. 68. 
40

 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 155. 
 



 12 

6. Uczący się musi się orientować w postępach w  osiąganiu celu oraz mieć 

możliwość regulowania wysiłku
41

. 

W odniesieniu do specyfiki kształcenia osób dorosłych, może trafniejszym 

określeniem podkreślającym ich samodzielność byłoby: „uczenie się osób dorosłych”, a 

nie ich „nauczanie”. 

 

 

Artykuł ukazał się w: Społeczne determinanty edukacji i gospodarowania, 

red. K. Rędziński, M. Zieliński, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2008. 

 

                                                 
41

 Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. 

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996, s. 159. 
 


