Warsztaty Uczenie siê z ¿ycia i z w³asnej biografii

79

Magdalena Wnuk-Olenicz

dr Ewa Jurczyk-Romanowska
Uniwersytet Wroc³awski
Stowarzyszenie AVEC
e.jurczyk@prawo.uni.wroc.pl

Jest absolwentk¹ studiów prawniczych i pedagogicznych. W 2008
roku obroni³a tytu³ doktora nauk
prawnych, specjalizacja kryminalistyka, temat pracy Dowód z ekspertyzy cheiloskopijnej. Aktualnie jest zatrudniona w charakterze adiunkta
w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego, równie¿ tam jest
s³uchaczk¹ kolejnych studiów doktoranckich. Anga¿uje siê w sprawy wroc³awskich seniorów, bêd¹c instruktorem kursów komputerowych. Jest
równie¿ jednym z za³o¿ycieli Stowarzyszenia AVEC, w którym pe³ni
funkcjê prezesa. Prywatnie pasjonuje
siê ¿eglarstwem morskim  posiada
stopieñ jachtowego sternika morskiego, a tak¿e turystyk¹ rowerow¹.

Motywacje, oczekiwania
i postulaty towarzysz¹ce seniorom
w podjêtej edukacji informatycznej
Streszczenie: Wychodz¹c z za³o¿eñ modelu motywacji edukacyjnych osób doros³ych stworzonego przez

M. Crowder oraz K. Pupynin, autorka prezentuje wyniki badañ nad motywacjami towarzysz¹cymi
seniorom w trakcie uczestnictwa w kursie obs³ugi komputera i Internetu, podjêtego przez osoby starsze w ramach projektu
. Analizie poddano równie¿ zmieniaj¹ce siê w trakcie szkolenia
oczekiwania uczestników zarówo wobec samego procesu edukacyjnego, jak i wobec instruktorów,
a tak¿e zaprezentowano pewien katalog postulatów maj¹cych s³u¿yæ dalszemu doskonaleniu oferty
eduacyjnej dla badanej grupy wiekowej.

@ktywny Senior

S³owa kluczowe: kurs komputerowy, senior, edukacja, wykluczenie cywilizacyjne, motywacja edukacyjna.
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Wprowadzenie

Obecny wiat, tak bogaty w nowinki technologiczne, tak otwarty komunikacyjnie, nie jest dostêpny wszystkim podmiotom spo³ecznym. To, co dla pierwszoklasisty jest oczywistym wymiarem ¿ycia, jego nieodzownym elementem, osobie starszej jawi siê jako nieznany, czêsto niedostêpny wiat. wiat, z którego seniorzy czuj¹
siê wykluczeni.
Maj¹c tê wiadomoæ, wraz ze Stowarzyszeniem AVEC podjê³am siê próby skonstruowania systemu szkoleñ przeciwdzia³aj¹cych wykluczeniu cywilizacyjnemu
seniorów. Jego podstaw¹ wkrótce sta³y siê zajêcia komputerowe, gdy¿ w³anie
tu plasuje siê najwiêkszy niedosyt edukacyjny osób starszych. Kursy obs³ugi komputera i Internetu dedykowane dla seniorów ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoci¹
a w wielu wypadkach to w³anie one decyduj¹ o przyst¹pieniu seniorów do proponowanych im ró¿nego rodzaju projektów.
Jako Stowarzyszenie AVEC prowadzilimy omawiane zajêcia od 2007 roku, dwa
lata póniej zaproponowano nam uczestnictwo w charakterze wykonawcy szkoleñ
komputerowych w projekcie @ktywny Senior. Sta³o siê to okazj¹ do przeprowadzenia gruntownych badañ nad edukacj¹ informatyczn¹ tej grupy wiekowej, w których
jedn¹ z p³aszczyzn by³y w³anie motywacje, oczekiwania i postulaty.
W projekcie @ktywny Senior wziê³o udzia³ 60 uczestników podzielonych na
6 grup po 10 osób. W ka¿dej grupie by³y zarówno osoby, które po raz pierwszy
pracowa³y na komputerze, jak i osoby posiadaj¹ce pewn¹ elementarn¹ wiedzê, ale
mimo to wszyscy uczestnicy kwalifikowali siê do szkolenia od podstaw.
Badania odnosz¹ce siê do motywacji, oczekiwañ i postulatów seniorów wzglêdem kursów komputerowych realizowano dwukrotnie: na samym pocz¹tku trwania projektu oraz w trakcie szkolenia. Badania realizowano za pomoc¹ techniki sonda¿u diagnostycznego opartego w g³ównej mierze o pytania otwarte. Pierwsza grupa wypowiedzi by³a doæ ogólnikowa, wielu uczestników pisa³o, i¿ chce siê po prostu nauczyæ korzystaæ z komputera. Natomiast wypowiedzi zwi¹zane z oczekiwaniami seniorów wobec kursu komputerowego przeprowadzone w trakcie jego trwania mo¿na podzieliæ na dwie grupy: odnosz¹ce siê do samych szkoleñ jak
i odnosz¹ce siê do osoby instruktorów.

Motywacje

Pierwszym etapem w szeroko rozumianym procesie edukacyjnym seniorów
jest motywacja. To w³anie ona decyduje o tym, i¿ w koñcu seniorzy i instruktorzy
spotykaj¹ siê na sali komputerowej i wspólnie rozpoczynaj¹ wyprawê w wirtualn¹
rzeczywistoæ.
Motywacja  w ujêciu s³ownikowym  jest to podanie, ukazanie motywów
wyjaniaj¹cych czyje okrelone dzia³anie, postêpowanie, umotywowanie . Taka
1)
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E. Sobol (red.),

S³ownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995, s. 746.
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definicja wymaga rozwiniêcia pojêcia motywu rozumianego jako bodziec sk³aniaj¹cy do dzia³ania w okrelonym celu, pobudka, powód .
Model motywacji edukacyjnej osób doros³ych zosta³ stworzony przez M. Crowder i K. Pupynin , a w literaturze polskiej opisany przez M. Malewskiego , który za
rdzeñ proponowanej teorii uzna³ stwierdzenie, i¿ warunkami aktywnoci edukacyjnej ludzi doros³ych s¹ przekonania, i¿:
v podejmowane starania doprowadz¹ do uczestnictwa owiatowego,
v uczestnictwo to dostarczy wyników-nagród,
v nagrody te bêd¹ mia³y w³aciwoæ zaspokajania istotnych potrzeb cz³owieka .
Omawiana teoria motywacji bazuje na za³o¿eniu, i¿ przewidywania cz³owieka
zwi¹zane z edukacj¹ maj¹ swe korzenie w jego wczeniejszych dowiadczeniach edukacyjnych. Znamienne jest to, i¿ w grupie seniorów bior¹cych udzia³ w projekcie 53%
uczestników mia³o wykszta³cenie wy¿sze, a 40% rednie. Podczas prowadzonych szkoleñ wielu seniorów przyznawa³o siê do wykonywania w przesz³oci zawodów zwi¹zanych b¹d z nauczaniem, b¹d z koniecznoci¹ ci¹g³ego dokszta³cania siê.
Jak wynika z za³¹czonego schematu (rysunek 1) dowiadczenia edukacyjne skorelowane s¹ z poczuciem skutecznoci podejmowanych dzia³añ  osoby kieruj¹ce
siê takim poczuciem s¹ w stanie pokonaæ szereg przeciwnoci, by doprowadziæ do
urzeczywistnienia zamierzonych dzia³añ edukacyjnych. W szkoleniach komputerowych przejawia siê to czêstymi konsultacjami z instruktorami, wykorzystywaniem
zarezerwowanego dla nich czasu, ale równie¿ systematycznoci¹ w odrabianych
zadaniach, a tak¿e w wykonywanych æwiczeniach manualnych usprawniaj¹cych
d³onie celem sprawniejszego obs³ugiwania myszki.
Wzmocnieniem poczucia w³asnej skutecznoci jest pogl¹d o sprawowaniu kontroli nad dotycz¹cymi ich zdarzeniami. Na kursie pogl¹d taki mo¿na wzmocniæ
prowadzeniem dialogu na temat oczekiwañ wobec szkolenia zarówno w zakresie
merytorycznym, jak i formalnym, zakoñczonym w³¹czeniem wynegocjowanych treci
do szkolenia (w praktyce zazwyczaj by³o to powiêcenie wiêkszej iloci czasu na
zagadnienia zwi¹zane z Internetem) czy te¿ uwzglêdnieniem proponowanych zmian
w formule prowadzonego kursu (wprowadzania przerw, dyktowanie notatek, dodatkowe konsultacje).
Trzecim elementem buduj¹cym dowiadczenie edukacyjne cz³owieka jest zaspokajanie odczuwanych przez niego potrzeb, które powinno byæ rozumiane dwuaspektowo: jako dowiadczenia z nagrodami, jakie uprzednio uzyskiwa³ on w procesie kszta³cenia, oraz jako przewiadczenie o posiadaniu wp³ywu na otrzymywane
nagrody . W prze³o¿eniu na kursy komputerowe dla seniorów, to w³anie tu mieci
2)
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Tam¿e, s. 746.
M. Crowder, K. Pupynin,

The motivation to Train: A Review of the Literature and the Development
of a Comprehensive Theoretical Model of Training Motivation, Sheffield 1993.
M. Malewski, Teorie andragogiczne, Wroc³aw 1998, s. 67.
Tam¿e, s. 67.
Tam¿e, s. 69.
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siê wiara w siebie, przewiadczenie, i¿ jeli bêdzie siê odpowiednio du¿o æwiczyæ,
to mo¿na opanowaæ obs³ugê komputera, a tak¿e wdro¿yæ siê w wiat wirtualny.
Ostatnim w tej p³aszczynie elementem skorelowanym z dowiadczeniami edukacyjnymi jest pojmowanie swoich zdolnoci, na które sk³ada siê okrelona samowiedza i samoocena w relacji do zadañ edukacyjnych . Tu czêsto zaobserwowaæ
mo¿na wyran¹ ambiwalencjê w podejciu seniorów do swoich zdolnoci, wynikaj¹c¹ z pozytywnych (w wiêkszoci wypadków) ocen dotycz¹cych zdolnoci w wielu
sferach ¿ycia osobistego i zawodowego z wy³¹czeniem predyspozycji w³anie do
obs³ugi komputera. Wielu sporód uczonych przez nas seniorów straci³o wiarê
w mo¿liwoæ nauczenia siê obs³ugi komputera wskutek uprzednich z³ych dowiadczeñ edukacyjnych (brak cierpliwoci domowych instruktorów w postaci dzieci
lub wnuków). Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ tu w³anie rysuje siê najwiêksza
przepaæ pomiêdzy pokoleniami. Osoby m³ode, otoczone komputerami od najm³odszych lat, nie potrafi¹ wyobraziæ sobie wiata bez przedmiotowych urz¹dzeñ, bez
dostêpu do Internetu. Nie potrafi¹ zrozumieæ, i¿ istniej¹ ludzie niemaj¹cy wyobra¿enia wirtualnoci, ¿yj¹cy jedynie w wymiarze rzeczywistym. Wielu sporód trafiaj¹cych na kurs seniorów traktuje to jako swoist¹ ostatni¹ szansê  w przypadku
niepowodzenia najprawdopodobniej ju¿ nigdy nie znajd¹ w sobie przekonania, i¿
s¹ w stanie staæ siê praktykuj¹cymi u¿ytkownikami komputerów i Internetu. Tu te¿
jest ogromna rola w³aciwego przygotowania kursu czerpi¹cego z teorii motywacji
oraz bazuj¹cego na pozytywnych wzmocnieniach.
Uprzednio omówione dowiadczenia edukacyjne i elementy z nim zwi¹zane,
a tak¿e trzy kardynalne elementy teorii motywacji  w postaci przywo³anych powy¿ej przekonañ, i¿ podejmowane starania doprowadz¹ do uczestnictwa owiatowego, które dostarczy wyników-nagród, maj¹cych w³aciwoæ zaspokajania istotnych
potrzeb cz³owieka  wp³ywaj¹ na aspiracje poznawcze i w efekcie kszta³tuj¹ poziom
motywacji jednostki. W wyniku tego osoby edukuj¹ce siê ustanawiaj¹ cele, jakie
w kszta³ceniu pragn¹ osi¹gn¹æ, konstruuj¹ najbardziej odpowiednie dla siebie strategie uczenia siê, wk³adaj¹ w poznanie okrelony wysi³ek, emituj¹ zachowania, które maj¹ ich doprowadziæ do pozytywnego wyniku . Proces ten w pryzmacie edukacji informatycznej zosta³ ujêty w symboliczne zdanie i przedstawiony na poni¿ej
prezentowanym schemacie (rysunek 1).
Ostatni i nie mniej wa¿ny zespó³ czynników sk³adaj¹cych siê na prezentowan¹
teoriê motywacji odnosi siê do nagradzaj¹cych wyników uczenia siê subiektywnie
klasyfikowanych jako sukces lub niepowodzenie . Na ocenê efektów podjêtych dzia³añ ogromny wp³yw ma rodowisko spo³eczne  uznanie rodziny, zdumienie wnuków, chêæ naladowania przez rówieników, ale równie¿ nowo stworzona grupa
odniesienia w postaci uczestników kursu. Seniorzy bowiem wyra¿aj¹ chêæ podtrzy82
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Rys. 1. Schemat motywacji towarzysz¹cej w edukacji informatycznej seniorów
ród³o: opracowanie w³asne autorki na podstawie: M. Malewski, Teorie andragogiczne, Wroc³aw 1998,
s. 68.
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mywania kontaktów z poznanymi podczas kszta³cenia osobami. Istotna zdaje siê tu
byæ wspólna wiadomoæ trudu przebytej drogi od momentu pierwszego w³¹czenia
komputera a¿ do samodzielnej wymiany informacji przy wykorzystaniu drogi
e-mailowej. Pozytywna ocena w³asnych dowiadczeñ, zaprezentowana w informacji zwrotnej, skutkuje chêci¹ uczestnictwa w dalszych, bardziej zaawansowanych
kursach komputerowych.
W trakcie trwania projektu @ktywny Senior, chc¹c zbadaæ motywacjê uczestników, zadano im pytanie: Co sk³oni³o Pañstwa do podjêcia edukacji w zakresie obs³ugi komputera i Internetu? Odpowiedzi mo¿na podzieliæ na kilka grup.
Wielokrotnie pojawia³y siê odpowiedzi wskazuj¹ce na to, i¿ seniorzy, którzy
nie posiedli kompetencji w zakresie obs³ugi nowoczesnych urz¹dzeñ technicznych
s¹ skazani na wykluczenie zarówno z grona bliskich im osób (rodzina), jak i z relacji
zawodowych. Pewna osoba stwierdza: Moje wnuki ca³y czas s¹ zwi¹zane z komputerami. To graj¹, to robi¹ jakie zadania, to rozmawiaj¹ o tym, co znaleli w tym
Internecie. A ja nie rozumiem o czym oni mówi¹. Jeden z seniorów problem wykluczenia uj¹³ w ten sposób: W pracy ju¿ wszyscy przesy³aj¹ informacje Internetem, ja jeszcze nie umiem i czêsto jestem w wielu przedsiêwziêciach przez to pomijany. Ostatnio dosz³o nawet do tego, ¿e w mojej obecnoci nie zapytano mnie, czy
chcê siê zaj¹æ pewnym problemem z tego w³anie powodu. Dotychczasowe kompetencje po prostu nie wystarczaj¹, trzeba iæ naprzód. Wielu sporód czynnych zawodowo seniorów wskazuje na koniecznoæ opanowania obs³ugi komputerów
z uwagi na wykonywan¹ pracê. Niektórzy nawet wprost wskazuj¹, i¿ bodcem do
zapisania siê na kurs by³a potrzeba bieg³ego pos³ugiwania siê komputerem w pracy, co jest znacznym u³atwieniem w pracy zawodowej. Jestem osob¹ w pe³ni czynn¹
zawodowo. S¹ równie¿ seniorzy, który wprost wskazuj¹, ¿e chc¹ do³¹czyæ do spo³eczeñstwa zinformatyzowanego: Chcê dorównaæ do szeregów komputerowców 
idê do przodu. Niektórzy nieumiejêtnoæ obs³ugiwania komputera traktuj¹ jako
swego rodzaju niesamodzielnoæ. K³ad¹ oni nacisk na opanowanie ich obs³ugi
w takim stopniu, by nie by³a potrzebna pomoc cz³onków rodziny, stwierdzaj¹, i¿
kierowa³a nimi chêæ osobistego pos³ugiwania siê komputerem, bez pomocy syna.
Wskazuj¹ te¿ na dyskomfort powodowany ci¹g³¹ koniecznoci¹ proszenia kogo
pomoc: moje wnuki to wszystko tak szybko robi¹ tu klikn¹ tam klikn¹ i ju¿
wszystko zrobione, a ja dalej nic z tego nie rozumiem i nie umiem sobie poradziæ
sama. Chcia³abym to zrozumieæ, a nie tylko ci¹gle ich wo³aæ do pomocy.
Wielu sporód seniorów kieruje siê ciekawoci¹. Jedna pani stwierdza, i¿ kierowa³a ni¹ chêæ sprawdzenia swoich mo¿liwoci, uwierzenia w siebie mimo pónego wieku. Ciekawoæ poznania czego nowego, nieznanego, pokonanie lêku przed
nowoczesn¹ maszyn¹. Akceptacja ca³ej rodziny i zabezpieczenie sprzêtu w zasiêgu
rêki. Dla innych taki kurs to okazja do poznania wiata, sprzêtu i poznania ludzi,
u³atwienie ¿ycia.
W wypowiedziach czêsto wskazywana jest wszechobecnoæ komputerów  seniorzy stwierdzaj¹, i¿ motywacj¹ by³o:
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 postêp, jaki mnie otacza w ¿yciu i w pracy;
 potrzeby zawodowe i z drugiej strony koniecznoæ poznania tego, co poznaj¹ ju¿ moje dzieci;
 codziennoæ i potrzeba korzystania prawie codziennie z komputerów.
Czêæ seniorów postawi³a siebie niejako przed faktem dokonanym, a mianowicie po prostu zakupi³a komputer i zapisa³a siê na kurs w celu nabycia umiejêtnoci
jego obs³ugi, kieruj¹c siê obaw¹, ¿e sami mog¹ co zepsuæ. Dzia³anie takie sami
okrelaj¹ jako samomobilizacjê, stwierdzaj¹c jak ju¿ tyle wyda³em, to muszê siê
nauczyæ. Wczeniej to nie chcia³em æwiczyæ na komputerze dzieci, bo nie chcia³em
czego zepsuæ, usun¹æ. Ale teraz to ju¿ sam sobie æwiczê powolutku, poznajê swój
komputer, wiem gdzie co mam. Tak jest lepiej.
Kilkoro sporód seniorów jako motywacjê podaje chêæ porozumiewania siê na
odleg³oæ za pomoc¹ komunikatorów internetowych. Moje dzieci wyjecha³y, syn
córka s¹ w Anglii, têskniê za nimi, a nie mogê sobie pozwoliæ na tak czêste dzwonienie do nich, jak bym chcia³a.
Ciekaw¹ motywacj¹ wykaza³a siê jedna z pañ. Otó¿ zapisa³a siê ona na kurs
w bardzo konkretnym celu  aby nauczyæ siê, w jaki sposób wy³¹czyæ komputer
wnuczce, która  zdaniem seniorki  zbyt du¿o czasu przed nim spêdza³a i nie
s³ucha³a, co do niej mówi babcia. Zirytowana seniorka którego dnia po prostu wyci¹gnê³a wtyczkê z kontaktu, powoduj¹c tym lawinê skarg i narzekañ, ¿e przecie¿
mog³a co zepsuæ. W efekcie zapisa³a siê na kurs z zamiarem uczestniczenia w nim
tylko tak d³ugo, a¿ nauczy siê bezpiecznie wy³¹czaæ urz¹dzenie. Historia ta zosta³a
mi opowiedziana jako humoreska ju¿ pod koniec kursu, a seniorka nie mog³a wyjæ
z podziwu, ¿e komputer mo¿e tak wci¹gn¹æ. mia³a siê, ¿e teraz to wnuczka ma
problem, jak babciê od komputera odgoniæ.
Inn¹ ciekaw¹ historiê opowiedzia³a jedna z uczestniczek kursu  by³a nauczycielka. W jej przypadku dzieci wyjecha³y na wakacje, zostawiaj¹c babci opiekê nad
domowymi zwierzêtami i mieszkaniem. W mieszkaniu by³ komputer, wiêc seniorka, nie namylaj¹c siê d³ugo, stwierdzi³a, ¿e skoro dzieci obarczaj¹ j¹ obowi¹zkiem
wyprowadzania psów, to w ramach rekompensaty ona bêdzie korzystaæ z komputera. W tajemnicy przed dzieæmi zapisa³a siê na kurs.

Oczekiwania i postulaty

Ka¿dy uczestnik kursu id¹c na szkolenie mia³ okrelone oczekiwania, bezporednio powi¹zane z motywacj¹, stanowi¹ce odzwierciedlenie poczucia skutecznoci, lokalizacji kontroli oraz odczuwanych potrzeb (rysunek 1). Jako przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ tu wypowied uzyskana na pytanie o powód sk³aniaj¹cy seniorów do
uczestnictwa w kursie komputerowym:  decyzja ta dojrzewa³a doæ d³ugo
i w koñcu zapad³a pod wp³ywem przeczytanego og³oszenia w gazecie wroc³awskiej
o naborze na kurs dla seniorów. Podkrelam dla seniorów, bo spodziewa³am siê, ¿e
wiadomoci bêd¹ dawkowane w taki sposób i w takich porcjach dla mnie przyswa-
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jalnych i nie zawiod³am siê. Wypowied ta doskonale ilustruje fakt, i¿ seniorzy
czuj¹ siê grup¹ odrêbn¹, o nieco innych potrzebach w zakresie szkoleñ komputerowych. Nie mo¿na do nich stosowaæ tych samych metod i sposobu t³umaczenia jak
w przypadku innych grup wiekowych.
Wypowiedzi uzyskane na pocz¹tku szkolenia ukaza³y, i¿ seniorzy oczekuj¹
 kursu dla seniorów, z uwzglêdnieniem naszych mo¿liwoci poznawczych, naszego tempa pracy, naszej s³abszej ju¿ pamiêci. Zatem podstawow¹ kwesti¹ podczas organizacji takiego szkolenia jest dopasowanie materia³u oraz strategii przekazywania wiedzy do potrzeb osób starszych. Z uwagi na to przez ca³y czas trwania
kursu monitorowano oczekiwania seniorów, wychwytywano i uwzglêdniano ich
sugestie.
Kolejn¹, bardzo istotn¹ kwesti¹ poruszon¹ przez seniorów w ankietach by³o
oczekiwanie, ¿e na kursie komputerowym wyzbêd¹ siê lêku przed korzystaniem
z przedmiotowego urz¹dzenia. Wielu rozmówców wskazywa³o  mam w domu
komputer, ale to jest takie skomplikowane, co chwilê co wyskakuje i ja siê bojê tego
dotykaæ, ¿eby mi znowu co nie wyskoczy³o, nie zepsu³o siê. Chcia³abym przestaæ
siê tego baæ. Ta wypowied, podobnie jak kilka innych, wskazuje, i¿ jednym
z podstawowych problemów ograniczaj¹cych samodzieln¹ naukê obs³ugi komputera jest obawa przed zepsuciem skomplikowanego urz¹dzenia. Wielu sporód seniorów wskazuje ponadto, ¿e obawa ta jest pog³êbiana przez m³odszych cz³onków
rodziny. Wnuki nie maj¹ cierpliwoci, jak czego nie wiem, to klikn¹ szybko
10 razy i ju¿ jest zrobione, a jak ich proszê, ¿eby mi wyt³umaczyli i robili wszystko
powoli, to mówi¹, ¿e nie powinnam, bo zepsujê.
Seniorzy równie¿ podnosili kwestiê predyspozycji osób, które bêd¹ prowadziæ
takie szkolenie. Pierwsz¹ cech¹ by³a cierpliwoæ, a drug¹  niemal równie czêsto
wyliczan¹  komunikatywnoæ. Seniorzy stwierdzali, i¿ nale¿y zatrudniæ instruktorów komunikatywnych, cierpliwych i mi³ych. Inni z kolei pisali, i¿ nale¿y
w sposób dostêpny docieraæ do nas jako osób starszych. Wiêkszoæ jednak pozosta³a przy ogólnikach  by byli dobrze przygotowani pedagogicznie i merytorycznie oraz by byli prawdziwymi wyk³adowcami.
Ostatnim zagadnieniem poruszanym przez seniorów w pierwszej turze ankiet
by³ podrêcznik. Jedna z seniorek pisze: Chcia³abym, ¿eby do kursu by³ podrêcznik,
w którym by³oby opisane wszystko, co bêdziemy robiæ, krok po kroku i zrozumiale.
Ja ju¿ próbowa³am siê nauczyæ pracy na komputerze, kupi³am podrêcznik w ksiêgarni, podrêcznik dla seniorów, ale nic z niego nie zrozumia³am. Chcia³abym, aby
na tym kursie pojêcia komputerowe by³y t³umaczone przystêpnym zrozumia³ym
jêzykiem, a nie komputerowym. Ta wypowied sta³a siê wyzwaniem dla osób przygotowuj¹cych kursy komputerowe; kadra zdecydowa³a siê je podj¹æ i przygotowano skrypt dla seniorów, a jego poszczególne rozdzia³y wrêczano seniorom na zajêciach, na bie¿¹co.
W drugiej turze ankiet pojawia³y siê ju¿ odpowiedzi bardziej konkretne, po³¹czone z ewaluacj¹ dotychczasowego szkolenia.
86

Motywacje, oczekiwania i postulaty towarzysz¹ce seniorom w podjêtej edukacji...
Ewa Jurczyk-Romanowska

87

Najwa¿niejsze w wypowiedziach seniorów by³o wolne tempo pracy po³¹czone
z licznymi powtórzeniami materia³u, czego konsekwencj¹ sta³o siê zdecydowane
zwiêkszenie liczby godzin powiêconych na zajêcia komputerowe. W jednej z ankiet czytamy, ¿e nale¿y czasem zmniejszyæ tempo udzielania instrukta¿y i powiêciæ trochê wiêcej czasu na utrwalanie umiejêtnoci pod okiem instruktora. Jedna
z pañ pisze: Uwa¿am, ¿e zakres szkolenia, mam na myli iloæ godzin szkolenia
dla osób starszych, którzy z komputerem spotkali siê po raz pierwszy, jest za ma³a,
maj¹c na uwadze s³absz¹ pamiêæ. W wietle powy¿szego uwa¿am, ¿e niektóre
lekcje komputerowe mog³yby byæ powtarzane dwukrotnie. Mo¿na powtórzyæ wyszukiwanie informacji stron i przegl¹darki internetowej. Inna osoba stwierdza:
Po wy³o¿eniu nowego materia³u i pierwszym przeæwiczeniu, nastêpne zajêcia powinny byæ powtórzeniem poprzedniego materia³u w celu utrwalenia. Zbyt szybko
siê leci z materia³em. Kolejna wypowied ilustruj¹ca wspomnian¹ potrzebê brzmi:
Omawiane tematy nale¿a³oby powtarzaæ dwa albo trzy razy w celu zapamiêtania,
bo my mamy dobr¹ pamiêæ, ale krótk¹, wiêc wiadomoci musimy utrwalaæ. Dobr¹
ilustracj¹ jest tutaj równie¿ zdanie: Mo¿e zwolniæ tempo wyk³adów, które jest
stosowane na zasadzie m³odych studentów, a my przecie¿ jestemy ju¿ poza studentami.
Jednak zwolnienie tempa nie mo¿e siê odbywaæ kosztem omawianych zagadnieñ. W tej kwestii seniorzy proponuj¹ dwie opcje. W wiêkszoci opowiadaj¹ siê za
przed³u¿eniem kursu. Jeden z uczestników szkolenia stwierdza, ¿e powinno byæ
wiêcej godzin, nawet za niewielk¹ odp³atnoci¹ uczestników. Wiêcej godzin powiêciæ Internetowi. Zatem potrzeba szkoleñ komputerowych jest na tyle silna, i¿
seniorzy gotowi s¹ uiciæ czêæ op³aty. Niektórzy proponujê tutaj tryb konsultacyjny: mylê, ¿e dobrze by³oby, aby po zakoñczeniu szkolenia by³o parê godzin na
wyrywkowe powtórzenia, najlepiej indywidualnie z instruktorem.
Wród seniorów pojawi³o siê te¿ stanowisko, i¿ materia³ mo¿na zrealizowaæ
nie tylko przy zwiêkszonej iloci godzin, ale równie¿ za porednictwem efektywniejszych instruktorów. Jedna z seniorek stwierdzi³a, ¿e trzeba zwiêkszyæ iloæ godzin, staranniej dobieraæ wyk³adowców takich, którzy potrafi¹ w prosty i zrozumia³y sposób przekazaæ wiedzê starszym ludziom.
Wielu sporód uczestników kursu okreli³o jego program jako obszerny, ale ani
razu nie pojawi³ siê g³os opowiadaj¹cy siê za pominiêciem pewnych zagadnieñ,
a wrêcz odwrotnie  seniorzy wskazywali na pewne zagadnienia, którym warto
powiêciæ wiêcej czasu na zajêciach. Jedna z osób stwierdza, i¿ oczekuje wyd³u¿enia czasu trwania kursu, dostosowania go do obszernoci programu, wprowadzenia powtórzeñ. Propozycje te uwidoczni³y siê równie¿ w przytoczonych ju¿ wczeniej fragmentach, jednak¿e uwa¿am, i¿ warto w tym miejscu wymieniæ powtarzaj¹ce siê w wypowiedziach kwestie. Jeden z uczestników stwierdza: Osoby po 60
roku ¿ycia trudniej przyswajaj¹ wiedzê techniczn¹. Szkolenie powinno obejmowaæ
wiêcej godzin obs³ugi komputera. Wiêcej czasu nale¿y powiêciæ na tworzenie folderów, zapisywanie danych na pendrive. Proba o powiêcenie wiêkszej iloci cza-
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su na zapisywanie treci na pendrive'ach wielokrotnie przewija³a siê zarówno podczas prowadzonych zajêæ, jak i w ankietach. Na podstawie tego mo¿na stwierdziæ,
i¿ opanowanie tej czynnoci sprawia wiele problemów osobom starszym.
Wielu sporód seniorów oczekiwa³o powiêcenia wiêkszej iloci czasu na operacje zwi¹zane z folderami, wed³ug nich instruktorzy powinni wielokrotnie omawiaæ zak³adanie folderu, zapisywanie dokumentu w folderze, na pendrive, drukowanie. Nieliczni postulowali powiêcenie czasu na pracê z oknami, Word, a tak¿e wstawiania tabel i obiektów.
Natomiast w niemal wszystkich wypowiedziach pojawia³ siê g³ód Internetu.
Mylê, i¿ mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ jest to naturaln¹ konsekwencj¹ wielokrotnie przytaczanej przez seniorów motywacji w postaci komunikacji za porednictwem Internetu z przebywaj¹cymi daleko cz³onkami rodziny, znajomymi. Podczas zajêæ seniorzy wielokrotnie okazywali radoæ z rozmów z najbli¿szymi przeprowadzonych samodzielnie przy u¿yciu programu Skype czy Gadu-Gadu, a tak¿e
o listach wymienianych za porednictwem poczty elektronicznej. Dlatego te¿ nie
dziwi wyliczanie oczekiwañ zwi¹zanych z tymi rodkami komunikacji. Seniorzy
prosili by przeznaczyæ trochê wiêcej czasu na program Gadu-Gadu, obs³ugi poczty
elektronicznej i wyszukiwarki internetowej. Z wypowiedzi wynika, i¿ seniorzy
konsultowali swoje internetowe poczynania z innymi osobami, gdy¿ pojawia³y siê
takie proby jak: rejestracja konta gmail, podczas gdy na zajêciach do rejestracji
zosta³a wybrana inna poczta elektroniczna. Seniorów interesowa³o nie tylko GG
i Skype, wysy³anie e-maili, ale równie¿ mailowanie z za³¹cznikami. Jedna osoba
stwierdzi³a, i¿ wiêcej czasu nale¿a³oby powiêciæ na Internet, pobieranie plików
graficznych i za³¹czników, ale to wymaga wiêkszej pracy z Internetem, a takiego
w domu nie mam. Z uwagi na to, i¿ fakt braku dostêpu do Internetu w domu
dotyczy³ wielu uczestników kursu w Sektorze 3 wyra¿ono zgodê na indywidualne,
samodzielne korzystanie z pod³¹czonych do sieci komputerów. Wielu sporód uczestników skorzysta³o z tej mo¿liwoci.
Ponadto seniorzy oczekiwali przede wszystkim dog³êbszej wiedzy na temat
poruszania siê po stronach internetowych, np. zak³adania rachunków kont bankowych, logowania siê na Allegro oraz wiele innych operacji z dostêpem do zdjêæ czy
TV. Wiêcej wiedzy praktycznej obs³ugi komputera. Wielu sporód nich pisa³o, i¿
oczekuj¹, by przedmiotem dalszej czêci nauczania by³ Internet, ci¹ganie programów Internetu (darmowych). Znalaz³o siê równie¿ kilka wypowiedzi zwi¹zanych
z bezpiecznym korzystaniem z Internetu i zapobieganiem wyskakiwaniu dziwnych obrazków. Jedna Pani stwierdza: Chcia³abym wiedzieæ, jak w³¹czyæ taki filtr,
¿eby mi takie kociaki nigdy nie wyskoczy³y. Wypowied ta dotyczy zajcia na
jednych zajêcia  powiêconych pobieraniu i zapisywaniu plików graficznych z Internetu. Zadaniem seniorów by³o wyszukanie jak najciekawszego obrazka przedstawiaj¹cego ich ulubione zwierz¹tko. Jeden z uczestników kursu wpisa³ w wyszu88
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kiwarkê has³o kociaki, a na ekranie zamiast licznych zwierz¹tek pojawi³y siê
roznegli¿owane kobiety. Zawstydzenie seniora dodatkowo pog³êbi³ fakt, i¿ siedzia³
on w pierwszej ³awce, a jego monitor by³ widoczny dla wszystkich pozosta³ych
kursantów. Ostatecznie uda³o siê instruktorowi obróciæ zamieszanie w sytuacjê edukacyjn¹, a konsekwencj¹ tego by³o pojawiaj¹ce siê ze strony seniorów w ankietach
oczekiwanie pog³êbienia wiedzy z zakresu niebezpieczeñstw czyhaj¹cych na u¿ytkowników Internetu.
Seniorzy w ankietach wyra¿aj¹ chêæ opanowania obs³ugi równie¿ innych komputerów ni¿ dostêpne w pracowni stacjonarne PC. Stwierdzaj¹ oni, i¿ powinno siê
dodaæ chocia¿ jedne zajêcia na notebooki, pokazaæ mo¿liwoci korzystania z nich.
Inna osoba stwierdza: chcia³abym mieæ mo¿liwoæ przyjcia na indywidualne konsultacje z moim laptopem. Tak na zajêciach by³oby za du¿o zamieszania, ale póniej
instruktor móg³by pokazaæ podobieñstwa, a zw³aszcza ró¿nice. Seniorzy postuluj¹
równie¿, by kurs uzupe³niæ w nowoci wprowadzane w komputeryzacji. Proponuj¹ równie¿ zastosowanie nowoczesnych technologii, o czym wiadczy poni¿sza
wypowied: Moim zdaniem w celu powtórzenia przeprowadzonych æwiczeñ
w domu bardzo przydatne by³oby rejestrowanie w pamiêci zewnêtrznej komputera
 takim specjalnym dysku  przebiegu æwiczeñ.
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano w odpowiedzi na oczekiwania seniorów wyra¿one
w pierwszej turze ankiet, instruktorzy w trakcie jego trwania na bie¿¹co przygotowywali skrypt do zajêæ. W drugiej czêci badania seniorzy równie¿ wyra¿ali swoje
oczekiwania i propozycje odnonie skryptów. Seniorzy stwierdzali, i¿ nale¿y opracowaæ bardziej szczegó³owy skrypt  dla ca³kowicie pocz¹tkuj¹cych. Obok postulatu wiêkszej szczegó³owoci skryptu pojawia³a siê niejednokrotnie informacja
o tym, i¿ mimo skryptów seniorzy tworzyli w³asne notatki o charakterze uzupe³niaj¹cym. Dobrze ilustruje to poni¿sza wypowied: Nale¿a³oby bardziej szczegó³owo
opracowywaæ materia³y, które dostajemy (metod¹ krok po kroku). Poza tym zbyt
szybko omawiane s¹ zagadnienia zwi¹zane z obs³ug¹ komputera. Nie zawsze zd¹¿y siê zapisaæ kolejnoæ czynnoci, które nale¿y wykonaæ przy jednoczesnym wykonywaniu ich, aby zd¹¿yæ z innymi. Nale¿y podkreliæ, ¿e w grupie uczestnicz¹ osoby, które pracowa³y na komputerze i osoby, które nie mia³y dowiadczenia
z komputerem. Pojawi³y siê równie¿ postulaty, aby materia³y, które przerabiamy
na komputerach dostarczane by³y z wyprzedzeniem, poniewa¿ w czasie æwiczeñ
trudno nam siê od razu zorientowaæ.
Nieliczni seniorzy wypowiadali siê równie¿ na temat mo¿liwoci wprowadzenia innowacji w szkoleniu w postaci zastosowania rzutnika. Jedna z seniorek stwierdza: bardzo przydatny by³by ekran, na którym to prowadz¹cy æwiczenia pokazywa³by poszczególne kroki. Inny uczestnik pisze: w miarê mo¿liwoci, jakby mo¿na by³o zastosowaæ rzutnik na ekran i wtedy wyk³adowca krok po kroku omawia
poszczególne zagadnienia i wszyscy dobrze by widzieli omawiane tematy.
Natomiast czêciej podnoszona by³a kwestia koniecznoci wprowadzenia jêzyka angielskiego. Seniorzy odczuli brak tej kompetencji jêzykowej ju¿ od pocz¹tku

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej
zajêæ, kiedy to sporadycznie pojawia³y siê pojêcia anglojêzyczne. Nale¿y tu zauwa¿yæ, i¿ osoby m³odsze, dobrze wdro¿one do korzystania z szeroko pojêtych urz¹dzeñ informatycznych, pewne terminy w³¹czyli ju¿ do swojego s³ownika. Pojêcia
i nazwy typu pendrive, Windows, Word, Office i inne s¹ s³owami powszechnie
u¿ywanymi przez u¿ytkowników komputerów. Natomiast dla seniorów stanowi¹
egzotyczny dodatek do nauki obs³ugi komputera. St¹d te¿ w wypowiedziach badanych niejednokrotnie pojawia³y siê wypowiedzi wnioskuj¹ce o lekcje jêzyka angielskiego. Jedna z seniorek stwierdza: Na pocz¹tku przyda³oby siê kilka lekcji jêzyka
angielskiego  poznanie terminów komputerowych. Nawet wiêksz¹ iloæ godzin,
tak aby móc lepiej utrwaliæ poznane ju¿ pojêcia. Nie wszyscy uczestnicy maj¹ komputer w domu i mog¹ powtarzaæ to wszystko na bie¿¹co. Wród opinii seniorów
pojawiaj¹ siê zarówno g³osy optuj¹ce za ca³ym kursem angielskiego, jak i za podaniem wy³¹cznie najistotniejszych terminów. Jeden z uczestników projektu stwierdza: Na pierwszej lekcji lektor powinien podaæ seniorom podstawowe wyrazy angielskie przy obs³udze komputera, przez co bêdzie ³atwiej uczyæ siê jak komunikowaæ siê poprzez komputer. Niektórzy sporód uczestników, widz¹c koniecznoæ
edukacji obcojêzycznej i licz¹c na wprowadzenie jej do projektu, pisali: Lekcje jêzyka angielskiego powinny byæ na pocz¹tku kursu, a nie na koñcu  chodzi o skróty
stosowane w komputerze.
Kolejnym wnioskiem nasuwaj¹cym siê w wyniku przeprowadzonych badañ jest
fakt oczekiwania przez seniorów dalszych szkoleñ komputerowych. Ju¿ w trakcie
trwania projektu @ktywny Senior uczestnicy nie chcieli poprzestawaæ na jednym kursie komputerowym. Jedna z seniorek stwierdzi³a, i¿ szkolenia komputerowe mo¿na
by jeszcze raz powtórzyæ, w pozosta³ych wypowiedziach seniorzy wskazywali, i¿
chc¹ w ramach szkolenia wyjæ poza poziom podstawowy. Jednak¿e propozycje by³y
tu doæ zró¿nicowane. Niektórzy wypowiadali siê, i¿ po prostu chc¹ kolejnych etapów w kursach komputerowych. Inni postulowali kurs »ponadpodstawowy«  kurs
komputerowy dla tych, którzy ju¿ »liznêli«, ale niezbyt pewnie w tym siedz¹. Pojawi³y siê g³osy proponuj¹ce, by zamiast dodatkowego szkolenia poszerzyæ szkolenie
w zakresie indywidualnych zainteresowañ uczestników. Interesuj¹c¹ propozycjê
przedstawi³a seniorka: Przyda³by siê kurs II stopnia (!) Tu uczymy siê podstaw, ale
jest wiele innych mo¿liwoci, których nie poznalimy  np. adresowanie kopert, tworzenie wizytówek, zaproszeñ (w ró¿nym formacie) itp.. Jak siê okazuje, seniorzy szukaj¹ i znajduj¹ coraz wiêcej mo¿liwoci praktycznego zastosowania zdobywanej na
kursach wiedzy. Jedna z seniorek zaproponowa³a wprost, by wprowadziæ kursy jednotematyczne, bazuj¹ce na zainteresowaniach seniorów. Ponadto pojawia³ siê postulat uprzedniego poziomowania grup  by dobraæ zespo³y ludzkie w zale¿noci od
zaawansowania znajomoci obs³ugi komputera.
W ankietach przeprowadzonych w drugiej turze pojawi³y siê równie¿ propozycje zmian w odniesieniu do ca³oci kursu, a w szczególnoci istotne dla seniorów
okaza³o siê konsultowanie terminów zajêæ z uczestnikami, aby mogli sobie oni
zorganizowaæ czas. Ponadto w przysz³oci powinno siê tak zorganizowaæ harmo90
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nogram szkoleñ, by nie by³o d³u¿szych ni¿ 15 minut przerw miêdzy poszczególnymi zajêciami. Ostatni¹ propozycj¹ w tym zakresie by³o przeprowadzanie zajêæ co
drugi dzieñ lub 3 razy w tygodniu. Codzienne zajêcia to doæ du¿e obci¹¿enie czasowe dla seniora, który potrzebuje wiêcej czasu na codzienne domowe zajêcia.
Projekt @ktywny Senior w zakresie przeprowadzonych 180 godzin dydaktycznych szkoleñ komputerowych zosta³ zrealizowany przez grupê dowiadczonych
instruktorów zrzeszaj¹cych siê w Stowarzyszeniu AVEC. Kadra ta w g³ównej mierze wywodzi³a siê z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego i stanowili
j¹ absolwenci specjalizacji andragogika oraz doktoranci. Z uwagi na to, i¿ ¿aden
z pracuj¹cych, ucz¹cych siê b¹d nauczaj¹cych instruktorów nie móg³ zarezerwowaæ sobie trzech miesiêcy wolnych od zajêæ, wprowadzono rotacyjny system szkoleñ po³¹czony ze sformalizowan¹ sprawozdawczoci¹ umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ wymianê precyzyjnych informacji. W kwestii rotacyjnoci nauczania zdania seniorów
by³y podzielone. Niektórzy stwierdzili, i¿ taka forma umo¿liwia nawi¹zanie komunikacji z ka¿dym z seniorów  to, ¿e zmieniaj¹ siê wyk³adowcy powoduje, ¿e trafia
siê do wszystkich. Bo to jest tak, ¿e nigdy siê wszystkich nie zadowoli i jeli komu
instruktor nie spasowa³, to bêdzie siê musia³ mêczyæ przez ca³y kurs. Uwa¿am, ¿e
tak powinno byæ w dalszej czêci kursu. Wiêkszoæ seniorów uzna³a jednak, i¿
zajêcia powinien prowadziæ jeden lektor dla ka¿dej grupy osobno. By³oby wspaniale, aby dan¹ grupê szkoli³ ten sam instruktor od pocz¹tku do koñca. Pozytywnie oceniono równie¿ udzia³ w zajêciach osób wspomagaj¹cych wyk³adowcê. Wolontariusze to wspania³a sprawa, bo lektor sam nie jest w stanie wszystkich ogarn¹æ,
bior¹c pod uwagê, ¿e wiêkszoæ seniorów nie ma jeszcze komputerów w domu.
Osobn¹, znacznie rozbudowan¹ kategori¹ by³y postulaty dotycz¹ce instruktorów. Mo¿na tu dok³adnie skategoryzowaæ cechy, którymi powinien charakteryzowaæ siê dobry instruktor, a nale¿¹ do nich pocz¹wszy od najistotniejszych:
1) komunikatywnoæ i ³atwoæ przekazywania wiedzy,
2) zaanga¿owanie i bycie pomocnym,
3) cierpliwoæ i wyrozumia³oæ,
4) ¿yczliwoæ i umiejêtnoæ stworzenia mi³ej atmosfery,
5) umiejêtne zarz¹dzanie grup¹ i czasem,
6) fachowoæ i profesjonalizm,
7) umiejêtnoæ piêknego wys³awiania siê.
W toku prowadzonych badañ seniorzy opisowo mieli wskazaæ cechy, jakich
oczekuj¹ po instruktorach, a wymienione przez nich cechy cile zamknê³y siê
w przytoczonych kategoriach. Dlatego te¿ zdecydowa³am siê na graficzne zilustrowanie nacisku, jaki seniorzy k³adli na poszczególne cechy (rysunek 2).
W zakresie komunikacji seniorzy wskazywali na umiejêtne kontaktowanie siê
z osobami w podesz³ym wieku, jako najistotniejsz¹ cechê dobrego instruktora. Zajêcia bowiem powinny byæ prowadzone w sposób zrozumia³y dla przeciêtnego
seniora, a tak¿e w sposób ciekawy i jasny dla laika. Komunikatywnoæ czêsto
by³a eksponowana przez szczególnie trudnego odbiorcê, za jakiego uwa¿aj¹ siebie
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Rys. 2. Postulaty dotycz¹ce cech instruktorów kursów komputerowych dla seniorów
ród³o: opracowanie w³asne autorki.

seniorzy  jedna z osób stwierdza: Przecie¿ nie jestemy m³odymi studentami
a wrêcz przeciwnie »stypendystami« ZUSu. Zatem do kursu dla seniorów powinni byæ przydzieleni tacy wyk³adowcy, którzy potrafi¹ w sposób prosty i przystêpny przekazaæ wiedzê starszym ludziom. Instruktorzy powinni posiadaæ zdolnoci przekazywania innym posiadanych wiadomoci, a unikaæ typowych wyk³adów-monologów bez kontaktu ze s³uchaczami. Nie traktowaæ seniorów jak studentów, wytwarzaj¹c barierê miêdzy wyk³adowc¹ a s³uchaczem. Nawet pad³y sugestie, by stosowaæ metodê bezporedniego nawi¹zywania kontaktu ze s³uchaczem,
co powoduje rzeczywiste zdobywanie praktycznych umiejêtnoci. Dobry instruktor powinien staraæ siê wyjaniæ do skutku i mieæ du¿o cierpliwoci w tym t³umaczeniu, bo przecie¿ nie jestemy ju¿ m³odzikami. Zatem najwa¿niejsz¹ wed³ug seniorów cech¹ jest jasnoæ i zrozumia³oæ przekazywania informacji, a tak¿e wyrazistoæ, obrazowoæ t³umaczenia oraz dok³adne i wyczerpuj¹ce objanianie.
W drugiej z kolei grupie cech plasuje siê zaanga¿owanie i bycie pomocnym.
Poniewa¿, jak ju¿ wczeniej wspomniano, ankiety wykonywano dwuetapowo,
a bie¿¹cy fragment dotyczy wypowiedzi uzyskanych od uczestników kursu w trakcie jego trwania, w niniejszym omówieniu wyczuwa siê wyranie postulat wynikaj¹cy z dotychczasowej ewaluacji instruktorów prowadz¹cych zajêcia. wiadczyæ mo¿e
o tym chocia¿by zdanie postuluj¹ce, by instruktorzy prowadzili zajêcia tak, by seniorzy odczuwali, i¿ instruktor siê stara, nawet jeli trochê mu nie wychodzi. Zatem seniorzy oczekuj¹ zaanga¿owania w przekazywanie wiedzy i prowadzenie

Motywacje, oczekiwania i postulaty towarzysz¹ce seniorom w podjêtej edukacji...
Ewa Jurczyk-Romanowska

93

zajêæ, chc¹, by instruktor wykazywa³ entuzjazm i zapa³. Owa postawa zaanga¿owania wyra¿aæ siê ma równie¿ w gotowoci do indywidualnej pomocy w trakcie
zajêæ, ale równie¿ oczekuje siê, by pomagali równie¿ podczas samodzielnych æwiczeñ na parterze budynku . W zakresie merytorycznym uczestnicy kursu oczekuj¹ pomocy w obs³udze komputera (kolejnoæ dzia³añ w wykonywaniu poszczególnych zadañ) oraz w prawid³owym wprowadzaniu danych, a tak¿e podpowiadania informacji, wskazówek w trudniejszych zadaniach oraz wsparcia jak
kursant siê pogubi, kliknie gdzie nie trzeba  podpowiedzi jak naprawiæ, ale nie
naprawiaæ samemu  ja np. chcia³abym wiedzieæ co zrobi³am le. Zatem mo¿na
stwierdziæ, i¿ w opinii seniorów zaanga¿owanie w du¿ej mierze wyra¿a siê w byciu pomocnym.
Pod wzglêdem nacisku seniorów na poszczególne cechy instruktorów na trzecim i czwartym miejscu ex aequo znajduj¹ siê cierpliwoæ i wyrozumia³oæ oraz
¿yczliwoæ i umiejêtnoæ stworzenia dobrej atmosfery. Przede wszystkim seniorzy
oczekuj¹ cierpliwoci i wyrozumia³oci wobec seniorów, których umys³ nie jest ju¿
tak ch³onny na nowinki techniczne. Doæ interesuj¹co by³y formu³owane wypowiedzi w tej kategorii  podobnie jak w przytoczonej powy¿ej  seniorzy opisywali
swoje oczekiwania, jednoczenie podaj¹c uzasadnienie, dlaczego jest to dla nich takie wa¿ne. Wród uzasadnieñ wymieniano, ¿e seniorzy nie s¹ tak szybcy jak m³odzi i czasem nie maj¹ dobrej komunikatywnoci, s¹ wród osób ucz¹cych siê pracy na komputerze, a czêsto uczestnicy maj¹ lata do 80, a ponadto s¹ ludmi niemaj¹cymi dotychczas kontaktu z komputerem oraz zg³aszaj¹cymi w¹tpliwoci
w obs³udze komputera i Internetu. Ponadto potrzeba du¿o wyrozumia³oci dla
seniorów, którzy nie zawsze szybko »³api¹« komputerow¹ wiedzê i pomocy w sytuacji, kiedy sobie nie mog¹ poradziæ, a tak¿e dlatego, ¿e nasze szare komórki nie
s¹ tak pojêtne jak by³y za naszej m³odoci. Równie¿ w tej kategorii czasem przemycana jest ewaluacja dotychczas odbytych szkoleñ. Jedna z seniorek napisa³a: Podziwiam tych m³odych ludzi, którzy po 810 razy powtarzali te same fragmenty zajêæ,
bo »@ktywny senior« czego nie zrozumia³. Zatem w tej kategorii seniorzy postuluj¹ du¿o spokoju w prowadzeniu zajêæ oraz wyrozumia³oci na nasze marudzenie, ci¹g³e zapytania.
W zakresie ¿yczliwoci oraz umiejêtnoci stworzenia mi³ej atmosfery dobrego
instruktora cechowaæ powinno mi³e i grzeczne usposobienie, a tak¿e takt
i umiech oraz przyjazny dla osób starszych sposób bycia. Wyk³adowca powinien ponadto odznaczaæ siê wysok¹ kultur¹ osobist¹, specyficznym i wyrozumia³ym podejciem i nigdy w tym nie ustawaæ, nie okazywaæ zdenerwowania czy
irytacji, bo przecie¿ w czasie wyk³adów to my bylimy niecierpliwi a czasami nerwowi jak czego nie rozumielimy. Jedna z seniorek stwierdza: Wyk³ady z in11)

11)

Regularne zajêcia kursowe odbywa³y siê w sali komputerowej na pierwszym piêtrze, natomiast
umo¿liwiono seniorom równie¿ æwiczenie zadañ na komputerach umieszczonych w g³ównej sali
Sektor 3 mieszcz¹cej siê w³anie na parterze budynku.
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struktorami powinny sprawiaæ wielk¹ przyjemnoæ i zachêcaæ do dalszego poznawania tajników komputera. Oczekuje siê: Przyjaznego podejcia i zrozumienia, ¿e
w naszym wieku informacje docieraj¹ o wiele wolniej ni¿ do ludzi m³odych. Równie¿ w tej kategorii mo¿na dostrzec w¹tki ocenne, o czym mog¹ wiadczyæ wypowiedzi: Pogoda i umiech prowadz¹cej s¹ dopingiem do zrozumienia zagadnieñ,
a dodatkowo mi³a, spokojna atmosfera sprawia, ¿e cz³owiek ma odwagê pytaæ
nawet o g³upstwa. Zatem mo¿na stwierdziæ, i¿ umiejêtnoæ stworzenia atmosfery
¿yczliwoci, spokoju, bezpieczeñstwa skutkuje ca³kowitym lub czêciowym wyzbyciem siê obaw przez seniorów, a to przecie¿ w³anie owe lêki s¹ czynnikiem blokuj¹cym motywacjê osób w wieku pónej doros³oci do edukacji informatycznej.
Na pi¹tej pozycji uczestnicy kursu wskazali na umiejêtne zarz¹dzanie czasem
i zespo³em. W tym miejscu stwierdzono, i¿ dobry instruktor powinien tak przeprowadziæ zajêcia, ¿eby zawsze by³a ta przerwa , nie powinien przed³u¿aæ zajêæ. Ponadto istotne jest dostosowanie powiêcanego czasu wg poziomu uczestników,
a tak¿e dopilnowanie, aby na wszystkich ekranach pojawia³y siê zadane æwiczenia
i dopiero przechodzenie do dalszych zagadnieñ. Instruktorzy musz¹ prowadziæ
kontrolê przyswajalnoci materia³ów przez kursantów oraz dostosowaæ siê do
potrzeb s³uchaczy, zastosowanie metody krok po kroku. Wyk³adowca powinien
zadbaæ o dobry kontakt z grup¹, ale jednoczenie byæ konstrukcyjny, wymagaj¹cy i konsekwentny, rzeczowy i konkretny, zachowaæ w³aciwy dystans. Musi równie¿ wykazywaæ siê zainteresowaniem poszczególnymi szkol¹cymi siê, ale tak, by
swój czas dzieliæ sprawiedliwie, a nie powiêcaæ go tylko czêci kursantów. Ostatnia podniesiona kwestia wydaje siê byæ szczególnie istotn¹, bowiem seniorzy s¹
grup¹ bardzo wyczulon¹ na wszelkiego rodzaju dyskryminacjê. W sytuacji uznania
przez uczestnika kursu, i¿ instruktor go ignoruje  obojêtne przy tym jest, czy opinia
taka ma swe uzasadnienie w rzeczywistoci, czy te¿ nie  skutek wystêpuje natychmiastowo i przyjmuje on najczêciej formê blokady na osobê prowadz¹c¹. Jeli instruktor w porê nie zauwa¿y takiego zachowania i nie zareaguje, nie wyt³umaczy,
mo¿e to doprowadziæ nawet do rezygnacji seniora z dalszej czêci szkolenia.
Wbrew pozorom profesjonalizm i fachowoæ nie wyda³y siê seniorom najbardziej istotnymi cechami dobrego instruktora. Zaledwie szeæ osób w ogóle podnios³o tê kwestiê i zazwyczaj ograniczali siê oni do okreleñ typu byæ profesjonalist¹,
czy te¿ musi posiadaæ du¿¹ wiedzê fachow¹. Ponownie wyczuwaj¹c ewaluacjê
dotychczasowych szkoleñ odnajdujemy w jednej z wypowiedzi tak¹ oto opiniê na
zasadzie przyk³adu: Czuje siê w nim ¿y³kê informatyka. Dobrze przygotowany do
zajêæ, znaj¹cy siê na rzeczy, stara siê jak najwiêcej wiadomoci nam przekazaæ, ale
nie zawsze udaje siê nam wszystko zapamiêtaæ. Musi jeszcze popracowaæ z ludmi,
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Wiêkszoæ instruktorek na zajêciach komputerowych stanowi³y kobiety.
Na kursie zajêcia odbywa³y siê w blokach z³o¿onych z dwóch godzin dydaktycznych rozdzielonych 15-minutow¹ przerw¹, podczas której wszyscy musieli odejæ od stanowisk pracy, przejæ siê,
pogimnastykowaæ.
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którzy pewne sprawy zwi¹zane z komputerem poznaj¹ po raz pierwszy. Równie¿
nastawienie osób starszych do prowadz¹cych szkolenia wyra¿a opinia, i¿ w ich dzia³aniach powinno byæ wiêcej wyjanieñ ni¿ klików lub te¿ aby nie robili nic za
kursantów. Oni maj¹ sobie sami poradziæ. Mog¹ tylko udzielaæ informacji. Zatem
nale¿y stwierdziæ, i¿ seniorzy co prawda wskazuj¹ na istotnoæ takiej cechy jak¹ jest
szeroko pojêta fachowoæ, lecz jednoczenie od razu hierarchizuj¹ j¹ jako podrzêdn¹
wobec komunikatywnoci i umiejêtnoci przekazania wiedzy. Z obserwacji i rozmów prowadzonych w toku zajêæ komputerowych wynika, i¿ seniorzy ¿ywi¹ nawet pewne obawy przed nadmiernym profesjonalizmem, gdy¿ niejednokrotnie podkrelali oni, i¿ zawodowi informatycy nie chc¹ lub nie umiej¹ wyt³umaczyæ pewnych zagadnieñ w sposób zrozumia³y dla osoby starszej, zamiast tego uciekaj¹
w informatyczny slang.
Ostatni¹ cech¹, która pojawi³a siê w wypowiedziach uczestników szkoleñ, jest
posiadanie przez instruktorów dobrej, wyranej wymowy, a tak¿e prowadz¹cego
powinno cechowaæ mocny g³os i ³adne wys³awianie siê. Powy¿ej przytoczone
stwierdzenia wydaj¹ siê byæ o tyle interesuj¹ce, ¿e u ¿adnego z prowadz¹cych zajêcia nie stwierdzono wady wymowy. Nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy tej grupy cech
nie nale¿a³oby umieciæ jako podkategorii wysokiej kultury osobistej.

Podsumowanie

Przytoczone wypowiedzi seniorów wiadcz¹ o g³êbokiej potrzebie uczestnictwa we wszelkich obecnie dostêpnych formach komunikacji, które radykalnie siê
zmieni³y wraz z rozwojem technologii informatycznej. Nienad¹¿anie za tym postêpem skutkuje poczuciem wykluczenia cywilizacyjnego osób starszych odczuwanego zarówno przez nich samych, jak i przez ich rodowiska: rodzinne, zawodowe,
towarzyskie. Jednak¿e  czego dowodem jest zdecydowanie pozytywny odbiór wród
seniorów projektu @ktywny Senior  jest to wykluczenie, któremu mo¿na z powodzeniem przeciwdzia³aæ. Jak stwierdzi³ T. Dyrda: Dostrzeganie potrzeby równowa¿enia postêpu i podejmowane w zwi¹zku z tym dzia³ania w wiecie techniki
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e edukacja doros³ych, anga¿uj¹c siê w tê kwestiê, bêdzie niejako
wychodziæ naprzeciw tendencjom, które ogólnie rzecz bior¹c zmierzaj¹ do tego, aby
technikê i technologiê czyniæ sferami o bardziej ludzkim obliczu .
Seniorzy s¹ wyj¹tkowym odbiorc¹ edukacyjnym, wykazuj¹cym wysoki poziom
zaanga¿owania, a uczenie ich niew¹tpliwie daje ogromn¹ satysfakcjê. Postawê osób
starszych w trakcie trwania kursu komputerowego mo¿na wyraziæ wypowiedzi¹
bêd¹c¹ rekonstrukcj¹ zdañ zapisanych w ankietach: Chcê komunikowaæ siê i uczest14)

niczyæ w wiecie wirtualnym, dostêpnym dla innych, poprzez opanowanie obs³ugi komputera i u¿ytkowania Internetu, w zwi¹zku z czym jestem gotowy siê uczyæ,

14)

T. Dyrda, Równowa¿enie postêpu cywilizacji a edukacja doros³ych, [w:] J. Saran (red.), Edukacja doros³ych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin 2000, s. 78.
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uczestnicz¹c w kursie komputerowym. Moje dzia³ania skutkuj¹ uznaniem rodziny, zdumieniem wnuków, naladownictwem rówieników. Nagrod¹ dla mnie
bêdzie wiadomoæ moich kompetencji i uczestnictwo w ¿yciu innych. Jestem
dumny z moim nowo nabytych umiejêtnoci i sprawiaj¹ mi przyjemnoæ pochwa³y innych. Ju¿ mogê siê komunikowaæ i w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu innych.

Powy¿sza wypowied zosta³a wpleciona w schemat przedstawiaj¹cy motywacjê towarzysz¹c¹ seniorom w edukacji informatycznej (rysunek 1). Dodatkowe uszczegó³owienie oczekiwañ i postulatów @ktywnych seniorów stanowi wy¿ej przedstawiona analiza wypowiedzi. Obie te kwestie ³¹cz¹ siê, tworz¹c istotn¹ informacjê
zwrotn¹, wiadcz¹c¹ o istnieniu bardzo du¿ego zapotrzebowania na szkolenia komputerowe w tej licznie reprezentowanej w spo³eczeñstwie grupie wiekowej. W dodatku w grupie zmotywowanej, chc¹cej siê uczyæ, zdecydowanej aktywnie, systematycznie i z powiêceniem zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoci pozwalaj¹ce seniorom
ponownie i w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym. Ponadto , a mo¿e przede
wszystkim, stanowi¹ odpowied na pytanie: W jaki sposób przeciwdzia³aæ wykluczeniu cywilizacyjnemu seniorów poprzez edukacjê informatyczn¹?
Bibliografia:

The motivation to Train: A Review of the Literature and the Development
of a Comprehensive Theoretical Model of Training Motivation, Sheffield 1993.
Dyrda T., Równowa¿enie postêpu cywilizacji a edukacja doros³ych, [w:] Malewski M., Teorie andragogiczne,

Crowder M., Pupynin K.,
Wroc³aw 1998.
Saran J. (red.),
Sobol E. (red.),

Edukacja doros³ych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin 2000.
S³ownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995.

