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Wstęp 
W niniejszym dokumencie zebrano główne wnioski z prac przeprowadzonych w ramach IO1 

„Framework & Research” projektu MEANING.  

 

Prezentacja projektu 
Projekt MEANING ma na celu opracowanie wytycznych dla nauczycieli języka angielskiego, które 

pomogą im lepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne starszych uczniów, motywować i aktywować 

takich uczniów do nauki i w uczeniu się przez całe życie. Projekt ma również na celu znalezienie sposobu 

na to, aby wspomóc osoby starsze w procesach uczenia się, aby mogły one poprawić swoje 

umiejętności językowe i osiągać lepsze wyniki w nauce języka angielskiego. 

Aby osiągnąć założone cele, realizacja projektu przebiegać będzie w kilku etapach: 

- Ramy i badania (IO1): Zadanie to ma na celu zdefiniowanie i zrozumienie potrzeb nauczycieli 

języków i uczniów-seniorów w procesach uczenia się języków. Jest to faza wymagań 

użytkowników, której wyniki przedstawiamy w niniejszym raporcie. 

- Wytyczne dotyczące nauczania dorosłych - metodologia, strategie i techniki uczenia się, 

pomysły (IO2): Po przeanalizowaniu potrzeb użytkowników, partnerstwo opracuje wytyczne 

wyjaśniające metodologię, jaką należy przyjąć podczas nauczania uczniów-seniorów, biorąc 

pod uwagę specyfikę odbiorców.  

- Gotowe do użycia karty (IO3): partnerzy opracują co najmniej 60 kart mających na celu 

wspieranie nauczyciela języka w prowadzeniu zajęć. Na kartach tych widnieć będą proste 

aktywności, które można będzie zastosować w grupie dorosłych uczniów.  

- Platforma e-learningowa (IO4): Na koniec, wszystkie materiały zebrane podczas projektu 

zostaną udostępnione społeczności nauczycieli i dorosłych uczących się z całej Europy na 

platformie e-learningowej.  
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Metodologia 
Stworzenie tej pracy intelektualnej rozpoczęło się od analizy dostępnych informacji, która została 

przeprowadzona we wszystkich krajach partnerstwa: w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i w 

Niemczech.  

Następnie w każdym kraju zorganizowano grupy fokusowe i przeprowadzono pogłębione wywiady z 

nauczycielami języków obcych. Ta interakcja z docelową grupą projektu od jego wczesnych etapów 

pozwoli konsorcjum na wdrożenie metodologii myślenia projektowego: znajomość grupy docelowej 

oraz jej potrzeb i oczekiwań pomoże w stworzeniu precyzyjnie dostosowanej metodologii.  

Badania źródeł 
Społeczeństwa europejskie starzeją się. Według Eurostatu, w 2019 r. ponad jedna piąta (20,3%) 

ludności UE-27 miała 65 lat i więcej. Przewiduje się, że odsetek osób w wieku 80 lat lub starszych w 

populacji UE-27 wzrośnie dwuipółkrotnie między rokiem 2019 a 2100 r., Z 5,8% do 14,6%. Zjawisko to 

można wyjaśnić niskimi wskaźnikami urodzeń i dłuższą oczekiwaną długością życia i dotyczy ono 

wszystkich krajów zaangażowanych w partnerstwo.  

Zarówno we Francji, jak i na Litwie rośnie zatrudnienie osób starszych. Zainteresowanie seniorów 

aktywnym trybem życia jest nieodłącznym elementem przemian społecznych mających miejsce w 

Europie. Osoby starsze cieszą się coraz lepszym zdrowiem, są coraz bardziej sprawne, a po zakończeniu 

aktywności zawodowej chcą żyć w harmonii ze swoim ciałem i spełniać swoje marzenia. Dlatego 

niewątpliwie bardzo ważnym zadaniem trenerów i edukatorów jest rozwijanie metod pracy z osobami 

w podeszłym wieku, które stanowią nową grupę na rynku usług edukacyjnych, często budzącą obawy 

nauczycieli. Seniorzy to bardzo niejednorodna grupa - nie tylko ze względu na różnice wiekowe (55/60-

90), ale też zróżnicowanie zawodowe i, co najważniejsze, zróżnicowanie w kontekście znajomości 

języków obcych. 

 

Kim są seniorzy uczący się języków obcych?  

Badanie przeprowadzono w Polsce w 2011 roku na 43 Uniwersytetach Trzeciego Wieku i 9 innych 

ośrodkach oferujących kursy językowe dla seniorów, także przez internet. 2145 respondentów było w 

wieku od 48 do 94 lat. Wśród seniorów biorących udział w badaniu 86% stanowiły kobiety, a więc udział 

mężczyzn w tej grupie jest mniejszy niż 14%, co jest główną cechą charakterystyczną tej grupy uczących 

się. Ta kwestia jest również podkreślana w Niemczech, gdzie to kobiety chętniej uczą się języków. W 
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Polsce ponad 70% wszystkich respondentów mieszka w dużych miastach, 25% w małych, a niecałe 

4,5% na wsi. Wykształcenie wyższe ma ponad 63% badanych, a średnie - prawie 36%. Jedynie 15 osób 

z całej grupy ma wykształcenie podstawowe, co stanowi 0,7% całości. (Jaroszewska 2013). 

Większość kursów językowych dla seniorów jest oferowana przez uniwersytety trzeciego wieku, a 

również niektóre szkoły językowe oferują takie kursy w Niemczech oraz w innych krajach partnerskich. 

Niemiecka publiczna instytucja edukacyjna o nazwie „Volkshochschule” oferuje głównie kursy języka 

angielskiego dla starszych uczniów (54 lata i więcej). W Wielkiej Brytanii, w zakrojonym na szeroką 

skalę badaniu z 2017 roku stwierdzono, że 29% dorosłych w wieku 55-64 lata uczestniczy w jakiejś 

formie uczenia się, natomiast w wieku 65-74 jest to już tylko 18% osób, a w wieku 75+ - 10%.  

We Francji w 2018 roku prawie 15% osób biorących udział w kursach typu lifelong learning stanowili 

emeryci. We Francji emeryci i emerytki w wieku powyżej 60 lat stanowią od 15% do 20% osób 

zarejestrowanych w różnych masowych otwartych kursach online w Conservatoire National des Arts 

et Métiers. Według badania Ifop przeprowadzonego dla internetowej platformy edukacyjnej Babbel, 

85% seniorów we Francji twierdzi, że jest w stanie uczyć się języka obcego. Jednak ta tendencja nie jest 

obserwowana we wszystkich państwach członkowskich. Na przykład według EPALE na Litwie tylko 

0,93% osób powyżej 65 roku życia bierze udział w zajęciach edukacyjnych (średnia europejska to 

10,9%). Według tego samego badania, główna bariera uniemożliwiająca litewskim seniorom 

angażowanie się w działania związane z uczeniem się przez całe życie wynika z ekonomii.  

 

Jakie są ich motywacje? 

Według badania Ifop dla Babbel, 91% ankietowanych we Francji uważa, że nauka języka obcego po 60 

roku życia jest jednym z najlepszych sposobów na zachowanie sprawności umysłowej. Stymulacja 

zdolności poznawczych jest również motywacją do nabywania nowych umiejętności zgłaszaną w 

Niemczech. W Wielkiej Brytanii cytowane wcześniej badanie z 2017 roku wykazało, że grupy o 

najniższym uczestnictwie (osoby starsze) w nauce miały również największą motywację; 94% 

aktywnych uczniów w wieku 75+ podało jako motywację formę spędzania wolnego czasu lub kwestie 

osobiste, w porównaniu z 12% osób w wieku 17-24 lata. 
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Grupy fokusowe 
W ramach projektu zrealizowano badania na siedmiu grupach fokusowych (FG) w następujących 
terminach:  

- 3 i 5 lutego 2021 r. w Polsce 
- 12 lutego 2021 r. w Wielkiej Brytanii 
- 12 lutego 2021 r. we Francji 
- 15 lutego 2021 r. na Litwie 
- 18 lutego 2021 r. w Niemczech 

W sumie zaangażowanych było 39 interesariuszy: 38% to uczniowie-seniorzy, a 62% uczestników 
reprezentowało nauczycieli.  

Kraj Rodzaj Grupy 
Fokusowej 

Uczestnicy 

Wielka 
Brytania  

Online 3 uczniów - seniorów 
3 nauczycieli języków obcych 

Litwa Online 3 uczniów - seniorów 
1 nauczyciel języka angielskiego 
2 nauczycieli osób dorosłych 

 
Polska 

 
Online 

 
3 nauczycieli języka angielskiego  
1 nauczyciel j. niemieckiego  
1 nauczyciel osób dorosłych  
2 moderatorów 

Polska Online 3 uczniów - seniorów  
2 nauczycieli osób dorosłych  
2 moderatorów 

Francja Online 3 nauczycieli języków obcych 
2 nauczycieli osób dorosłych 
2 uczniów - seniorów 

Niemcy  2 nauczycieli osób dorosłych  
4 uczniów - seniorów 

 

Partnerzy stworzyli zharmonizowaną procedurę w celu gromadzenia porównywalnych danych w 
każdym z sześciu krajów. Uczestnicy otrzymali arkusz informacyjny o projekcie i podpisali świadomą 
zgodę, która została opracowana przez partnerstwo. Opracowano również matrycę, tak, aby 
moderatorzy w każdym kraju zadawali grupie te same pytania. Wyniki zebrano w podsumowaniu tego 
dokumentu, ale niektóre uwagi, na które warto zwrócić uwagę znajdują się w tym miejscu, ponieważ 
zostały przedstawione we wszystkich krajach: 
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Seniorzy są bardzo zmotywowani, jak zauważył nauczyciel z Wielkiej Brytanii: „Widziałem naprawdę 
dużą różnicę [między nauczaniem starszych uczniów a młodzieży], ponieważ byli bardzo, bardzo 
zmotywowani. Zwykle nakłonienie ich [młodych uczniów] do zrobienia czegokolwiek jest strasznie 
trudne, za to starsi uczniowie chcą pracy domowej i chcą mieć nad czym popracować, ponieważ ich 
motywacją jest po prostu nauka dla przyjemności.” 

Seniorzy muszą uczyć się w odpowiednio dostosowanym tempie. Jeden z nauczycieli osób dorosłych z 
Litwy powiedział: „Z młodymi ludźmi jest tak, że zanim się obejrzysz, oni już mają zrobione zadanie. 
Dajesz im wskazówkę i zanim ją wypowiesz, oni już krzyczą: 'Zrobione'. Za to starsi uczniowie potrzebują 
więcej uwagi - robimy [zadanie], rozmawiamy, próbujemy, testujemy, a potem pytam jeszcze raz, czy 
wszystko jasne.”  

Poświęcają więcej czasu na nauce i rzadziej rezygnują z zajęć, jak podkreśliła Elina, nauczycielka języka 
francuskiego.  

 
Grupy fokusowe zidentyfikowały następujące trudności seniorów w nauce języków: 

- Słuchanie i wymowa  
- Brak pewności siebie  
- Terminologia związana z nauką gramatyki  
- Trudności z zapamiętywaniem 
- Problemy fizyczne (słuch, wzrok) 

Pod koniec sesji grupy fokusowej uczestnicy otrzymali formularz ewaluacyjny w celu oceny 
doświadczenia.  
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Wywiady pogłębione 
Każdy z partnerów przeprowadził dwa pogłębione wywiady z nauczycielami języków obcych, aby 
lepiej zrozumieć ich potrzeby w zakresie metod nauczania seniorów. Poniższa tabela zawiera 
informacje pozyskane od nauczycieli z którymi przeprowadzono wywiady podczas trzeciej fazy 
niniejszego IO: 

 
Kraj 

 
Płeć 

 
Wiek 

 
Kwalifikacje 

/wykształcenie 

Doświadcze
-nie w 
pracy 

nauczyciela 

Doświadcze
-nie w 

nauczaniu 
seniorów 

Lokalizac
-ja 

Samooce
-na 

Francja K 33 Magister historii 7 lat 7 lat Paryż 6/10. 
Francja K 36 Certyfikat 

nauczania języka 
francuskiego jako 
języka obcego 
(FLE) 

11 lat 11 lat Paryż 8/10 

Niemcy K 38 Licencjat z 
lingwistyki 
porównawczej i 
języka 
angielskiego jako 
języka obcego; 
Magister z teorii 
lingwistyki; 
Certyfikat CELTA 

13 lat 8 lat Lipsk 8/10 

Niemcy K 68 Nauczyciel języka 
angielskiego jako 
języka obcego 
(Magister 
dydaktyki j. 
angielskiego i 
edukacji 
artystycznej) 

15 lat 3 lata Speaksm
art 
München 

8,5-9 / 
10 

Litwa K 21 Student, 
lingwistyka 
angielsko-
norweska, III rok 

2 lata 1 rok Duże 
miasto 

7-8/10. 

Litwa K 60 Nauczyciel języka 
angielskiego i 
literatury  

37 lat 2 lata Wieś 8/10. 

Polska K 40 Nauczyciel języka 
angielskiego 

17 lat 10 lat Lekcje 
prywatne 
- małe 

9/10 
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grupy 2-3 
osób 

Polska M 37 Nauczyciel języka 
angielskiego 

10 lat 5 lat Poznań 8/10 

WIELKA 
BRYTAN
IA 

M 53 Licencjat / CELTA 22 lata 18 lat Duże 
miasto w 
Wielkiej 
Brytanii 

10/10 

WIELKA 
BRYTAN
IA  

M  48 Licencjat z 
literatury 
angielskiej CELTA 

21 lat 9 lat Online i 
miasto w 
UK  

10/10 

 

Szczegóły wywiadów można znaleźć w raportach tworzonych przez każdego z partnerów, ale poniżej 
znajdują się główne wnioski: 

Na temat motywacji seniorów: 

- Ćwiczenie umiejętności poznawczych 
- Społeczny aspekt nauki języka 
- Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych 
- Dominacja języka angielskiego w dzisiejszym świecie 
- Samorozwój 
- Podróże 
- Rodzina 

Zidentyfikowane bariery są podobne do tych zidentyfikowanych w grupach fokusowych.  
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Wniosek 
Badania przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły partnerstwu zidentyfikować kilka wskazówek, 
które należy wdrożyć przy opracowywaniu metodologii MEANING.  

Dyscyplina naukowa pracy socjalnej z osobami starszymi („geragogika”, czyli pedagogika dla osób 
starszych), ustanowiona w Niemczech, z powodzeniem sformułowała pewne zasady uczenia się 
seniorów, które różnią się od uczenia się osób młodszych: 

- stosowanie określonych ćwiczeń słuchowych. 
- praca w małych grupach. 
- ograniczenie tempa kursu, tak, aby umożliwić więcej powtórzeń i ćwiczeń. 
- stosowanie ćwiczeń, które pozwalają starszym uczniom dzielić się doświadczeniami i historią 

życia. 
- ustalenie na początku kursu jego wyraźnych celów i kroków prowadzących do ich osiągnięcia. 

 

British Council, jeden z wiodących światowych autorytetów w dziedzinie nauczania języka angielskiego, 
zaleca kilka praktyk dla nauczycieli języka angielskiego:  

- Upewnienie się, że uczniowie są w stanie wszystko usłyszeć, poprzez mówienie wyraźnie i 
głośno i / lub zwiększanie głośności nagrań audio i powtarzanie ich w razie potrzeby. 

- Stosowanie materiałów pisanych dużą czcionką, wyraźne pisanie na tablicy, upewniając się, że 
uczniowie siedzą wystarczająco blisko tablicy.  

- Uwzględnienie dodatkowego czasu, którego uczniowie mogą potrzebować na fizyczne 
poruszanie się po sali podczas uczestniczenia w zajęciach grupowych.  

- Włączenie ćwiczeń pamięciowych do zajęć, nawiązywanie do doświadczeń z przeszłości, aby 
tworzyć połączenia z nowymi informacjami. 

- Praktykowanie technik „humanistycznych”, aby uczniowie czuli się bezpieczni i zrozumiani 
- Unikanie aktywności, które mogą zwiększać niepokój, takich jak testy pisane na czas. 
- Zmniejszenie stresu uczniów poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery, większe skupienie się 

na skutecznej komunikacji, aniżeli na poprawianiu każdego błędu.  

 

Interakcja z docelową populacją projektu pozwoliła konsorcjum na sformułowanie pewnych wniosków 
i zidentyfikowanie zebranych wskazówek do wdrożenia w metodologii MEANING: 

- Stosowanie „rusztowania”: wsparcia ucznia i pewnego przygotowanie go przed wykonaniem 
ćwiczenia ze słuchu poprzez poprowadzenie burzy mózgów i powtórzenie słownictwa  

- Potrzeba praktycznego stosowania języka  
- Treść zajęć powinna zostać odpowiednio dostosowana 
- Unikanie żargonu i terminów technicznych 
- Wykorzystanie materiałów wizualnych i różnych zadań praktycznych  
- Nieprzeładowywanie materiałami  
- Zachęcanie do samooceny  
- Testy powinny być w wersji papierowej (unikanie GoogleForm) 
- Znaczenie informacji zwrotnej  
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- Ćwiczenia powtórkowe, aby przeciwdziałać skutkom zaników pamięci  
- Podział na małe grupy według wieku  
- Branie pod uwagę heterogeniczności populacji seniorów  

- Potrzeba tłumaczenia  
- Potrzeba komunikacji w procesie uczenia się  
- Jak największy kontakt z nauczanym językiem (filmy, książki itp.)  
- Używanie autentycznych nagrań 
- Stworzenie społeczności uczniów (na przykład grupa na Facebooku) 
- Co najmniej jedna sesja na żywo w tygodniu  
- Idealny format: 2-3 razy w tygodniu, lekcja nie trwa dłużej niż 45-60 minut 
- Zadawanie pracy domowej (nieobowiązkowej) 
- Potrzebna interakcja z rówieśnikami 
- Interaktywność, uczniowie mają okazję do wyrażania swoich opinii 
- Podobny poziom kursantów w grupie 
- Spotkania i aktywności towarzyskie 
- Część teoretyczna nie powinna zajmować więcej niż 30% całkowitego czasu lekcji 
- Jak najrzadsze stosowanie języka ojczystego 

Podsumowując, sesje te wspierały również partnerstwo w identyfikowaniu umiejętności potrzebnych 
nauczycielom języków obcych w pracy z seniorami: 

- Charyzma 
- Komunikacja  
- Umiejętność dostosowania się do różnych sytuacji 
- Potrafi zainteresować przedmiotem i uwzględnia różnice wiekowe uczniów 
- Nie powinien być arogancki, wręcz przeciwnie, powinien dążyć do doskonalenia i interesować 

się innowacjami (tj. nowymi metodami i strategiami) w swojej dziedzinie zawodowej 
- Empatia  
- Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu z uczniem 
- Cierpliwość 
- Aktywne słuchanie 
- Zrozumienie 
- Tolerancja 
- Umiejętności rozrywkowe (aktorstwo, śpiew) 
- Dobra dykcja 
- otwarty sposób myślenia 

 

 

 

 

 

 



                                    
 
 

 
 
   

www.projectmeaning.eu 

11 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy 
 

                                     

 

                                                   

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

 

 
 


