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Streszczenie 

W okresie późnej dorosłości ważna jest zarówno możliwość własnego rozwoju, jak i nawiązywanie 
kontaktów interpersonalnych. Edukacja artystyczna pozwala na łączenie obu tych aktywności - 
rozwijania swoich zdolności artystycznych oraz wchodzenia w relacje z ludźmi. Nie wszystkie formy 
aktywności są jednak dostępne dla osób w okresie późnej dorosłości. Oferta edukacyjna powinna być 
zatem dostosowana do ich możliwości i potrzeb, uwzględniać ograniczenia związane z wiekiem, a 
także być atrakcyjna i stanowić wyzwanie. Takie warunki spełnia edukacja artystyczna w 
obserwowanych przeze mnie Pracowniach Tkaniny Unikatowej oraz Malarstwa i Rysunku. 
Uczestniczenie w zajęciach umożliwia indywidualną ekspresję, jak również rozwój poczucia 
kompetencji. W momencie podejmowania tego rodzaju działań ważna jest motywacja zarówno 
zewnętrzna, dostarczana przez otoczenie, jak i wewnętrzna, związana z realizacją własnych potrzeb. 
W przypadku tej pierwszej szczególnie istotna okazuje się postawa nauczyciela, który powinien 
wspomagać, a nie tylko uczyć, a także umożliwiać indywidualną ekspresję. W edukacji osób w okresie 
późnej dorosłości ważną rolę pełni tutoring rówieśniczy. Podczas zajęć zachodzi integracja i wymiana 
doświadczeń międzypokoleniowych, związana między innymi z różnym podejściem do procesu 
edukacyjnego (tutoring międzypokoleniowy). Specyfika edukacji artystycznej polega na tym, że osoby 
występują w podwójnej roli – twórcy i odbiorcy dzieła, co stwarza dynamiczny układ, umożliwiający 
refleksyjne wartościowanie. Niewątpliwie podjęcie takiej edukacji wpływa na poprawę funkcjonowania 
osób w okresie późnej dorosłości, pozwala bowiem na wzmacnianie poczucia społecznej 
przydatności.                                                                 
 

9.1. Wprowadzenie 

W okresie dorosłości ważnym problemem staje się poszukiwanie sensu swego 

życia. Proces jego poszukiwania, ujmowany jako refleksyjne wartościowanie, można 

nazwać sztuką życia. W tym kontekście „sztuką” jest zarówno działalność 

artystyczna, ekspresja siebie, jak i relacje z drugim człowiekiem. „Ta podwójna rola 

sztuki w tym okresie wydaje się łączyć dwa istotne elementy ludzkiej aktywności. 

Jednym z nich jest tworzenie, które jest zarówno działalnością o charakterze 

artystycznym, jak i działalnością związaną z realizacją własnych planów i zamierzeń. 

Drugim jest rozumienie siebie i swoich relacji z innymi ludźmi. Podstawą procesu 

rozumienia jest obserwacja siebie i świata, szkoła kontemplacji i skupienia” 

(Muszyńska, 2006, s. 84). Twórczość artystyczna prowadzona w grupach 
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zorganizowanych pozwala na łączenie obu tych aktywności poprzez rozwijanie 

zdolności artystycznych, a także kontakty z ludźmi.  

Od dwóch lat (2005 - 2007) obserwuję zajęcia w Pracowni Tkaniny Unikatowej 

oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w 

których uczestniczy około 20 osób w okresie późnej dorosłości. W artykule 

chciałabym uogólnić obserwacje tam poczynione, koncentrując się na problemie 

specyfiki edukacji artystycznej osób w okresie późnej dorosłości. Warto na wstępie 

zadać pytania: na czym polega ta specyfika?; czy i dlaczego edukacja podejmowana 

w późnym wieku jest istotna? 

 

9.2. Konieczność dostosowania oferty edukacji artystycznej do możliwości i 

potrzeb osób w okresie późnej dorosłości 

  Jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę, 

dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb i możliwości jej odbiorców, są 

ograniczenia wynikające z wieku, przede wszystkim ograniczenia w uczeniu się. 

Tylko bowiem zróżnicowanie metod nauczania, treści i programów ze względu na 

wiek ucznia, jego różnorodne zainteresowania i motywacje stwarza szansę na jego 

pełny rozwój. Założenie to powinno być uwzględnione w odniesieniu do wszystkich 

grup wiekowych oraz różnorodnych form zajęć. Böhme (1998, s. 65), stwierdza, że 

faza zdobywania umiejętności intelektualnych i społecznych dotyczy nie tylko okresu 

dzieciństwa i dojrzewania. Zasadność jej przesunięcia na okres dorosłości wiąże ze 

złożonością życia w cywilizacji technicznej i nadzwyczajnym wzrostem „wymagań 

kierowanych pod adresem człowieka i jego dokonań”. W przypadku osób w późnej 

dorosłości szczególnie prawomocne pozostaje twierdzenie Eriksona, że chodzi „w tej 

grze ze światem, z jednej strony, o sprostanie oczekiwaniom innych, z drugiej – o 

ochronę samego siebie przed przemożnością świata” (za: op.cit., s. 56). Tu zajęłam 

się jedną z postaci tej „gry” – poprzez różne formy twórczości artystycznej.  

 

Pracownia Tkaniny Unikatowej i Pracownia Malarstwa i Rysunku działają w Centrum Kultury 

Zamek w Poznaniu od ponad 30 lat (PTU od połowy lat 70., a PMiR od połowy 60.). Obie są 

adresowane do osób dorosłych,  ale znaczna ich część to osoby w późnej dorosłości. Warunki pracy 

w nich zostały dostosowane do potrzeb i możliwości  także najstarszych uczestników. W przypadku 

Pracowni Tkaniny Unikatowej wykonanie jednej pracy zajmuje czasem kilka miesięcy i wymaga 
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długotrwałego siedzenia w jednej pozycji. Zróżnicowanie czasu zajęć umożliwia im optymalizację 

aktywności, nadto pełna życzliwości, zrozumienia atmosfera w pracowni i dobry kontakt uczestników z 

nauczycielem i z sobą nawzajem stają się istotnym czynnikiem powodzenia procesu edukacyjnego. 

Uczestnicy mają również możliwość pozostawiania potrzebnych materiałów w pracowni, co eliminuje 

konieczność dojeżdżania z nieporęcznym bagażem i niewątpliwie ułatwia osobom starszym dotarcie 

do pracowni. W przypadku dojazdu na wernisaże wystaw odbywających się w innych miastach, 

organizatorzy zapewniają transport, co sprawia, że nawet osoby słabsze i w gorszej kondycji fizycznej 

często decydują się na wyjazd. Na zajęcia w Pracowni Tkaniny Unikatowej i w Pracowni Malarstwa i 

Rysunku uczęszczają przede wszystkim kobiety, co wynika z wcześniejszego wieku emerytalnego 

kobiet oraz większego zaangażowania w tym wieku w działalność społeczną i charytatywną. 

Potwierdzają to badania prowadzone na uczestnikach Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „Udział 

mężczyzn w zajęciach poszczególnych UTW tylko sporadycznie przekracza 20%” (zob. Konieczna-

Woźniak, 2001, s. 53).  

Wygotski (1971, s. 545) stwierdza: „Jak wiadomo, dorośli również odznaczają 

się wysokimi zdolnościami do nauki. Pogląd Jamesa, że dorośli w wieku powyżej 25 

lat nie mogą sobie przyswajać nowych idei, został obalony przez rezultaty 

współczesnych prac eksperymentalnych”. Wiek ten wiąże się jednak ze 

specyficznymi zmianami natury zarówno fizycznej (np. pogorszenie wzroku), jak i 

umysłowej. Jak pisze Helen Bee (2005, s. 578): „Po siedemdziesiątym roku życia 

prawie we wszystkich aspektach funkcjonowania poznawczego obserwujemy spadek 

wyników. W przypadku działań szybkościowych lub nietrenowanych ich pogorszenie 

można zaobserwować już wcześniej”. 

W starszym wieku pogarsza się przede wszystkim funkcjonowanie motoryczne 

i poznawcze. Jak stwierdzili K.Z.H. Li, R. Th. Krampe i A. Bondar (2006, s. 214-219, 

224-228), w tym okresie funkcje motoryczne stają się coraz bardziej „poznawcze”, co 

wynika z tego, że ogólna integralność układu nerwowego musi być bazą wsparcia dla 

różnego rodzaju zachowań. W efekcie zwiększa się rola związków między 

funkcjonowaniem cielesnym i zdolnościami intelektualnymi. Korelujący z wiekiem 

deficyt równoczesnego wykonywania zadań sensoryczno-motorycznych i 

poznawczych łączy się między innymi ze specyficzną alokacją zasobów – w 

przypadku równoczesnego wykonywania zadań starsze osoby nadają priorytet 

funkcjonowaniu sensoryczno-motorycznemu. Bycie ekspertem osłabia deficyty 

związane z wiekiem, ujawniające się w sytuacji podwójnego zadania, nie redukuje ich 

jednak całkowicie. Jest to istotna obserwacja w przypadku dostosowywania oferty 
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edukacyjnej do możliwości osób w tym wieku, wiele zadań edukacyjnych wiąże się 

bowiem z wykonywaniem kilku czynności równocześnie, jak na przykład słuchaniem i 

notowaniem.  

Wyraźnie widoczne jest to w przypadku nauki tkania gobelinów, podczas 

którego uczeń musi integrować wiele informacji i czynności – jednocześnie wykonuje 

czynności manualne, związane z tkaniem i porównuje powstający fragment z 

projektem, pod względem koloru, faktury, kształtu. W wielu wypadkach osoby 

starsze, mające dużą wprawę w tego rodzaju aktywności, wykonują zadanie dużo 

szybciej niż osoby młodsze i bardziej sprawne, ale nie posiadające doświadczenia, 

co ujawnia wpływ bycia ekspertem na wykonanie zadań. Osoby początkujące 

częściej też przerywają swoją aktywność, aby poprosić o wskazówki czy 

skonsultować cząstkowy efekt. W tym kontekście brak spadku efektywności 

wykonania, widoczny także u niektórych najstarszych osób, związany jest z 

wypracowaniem w toku edukacji technik pozwalających na sprawniejszą koordynację 

wzrokowo-ruchową działań. Zarazem jednak można zaobserwować, że osoby te 

przerywają wykonywanie działań manualnych, gdy mają odpowiedzieć na zadane 

pytanie, co niewątpliwie wiąże się ze wspomnianą wyżej odmienną alokacją 

zasobów.  

Program edukacyjny powinien zatem uwzględniać opisane uwarunkowania, 

ale też, tak jak w przypadku każdego procesu edukacyjnego, musi zawierać materiał 

nowy, tak aby stanowił on wyzwanie, dawał możliwość osiągania sukcesów i 

tworzenia poczucia kompetencji, dalej – wiązał się z zainteresowaniami ucznia. Jak 

pisze Schaffer (1994, s. 180), „kluczem do zmian jest konflikt związany z 

wyzwaniem”. Warunki te spełnia edukacja artystyczna we wspomnianych 

pracowniach – nauka malarstwa i rysunku czy tkania gobelinu okazuje się 

doświadczeniem zupełnie nowym, które uczestnicy muszą sobie przyswajać 

stopniowo i nie bez konieczności pokonywania związanych z tym trudności. Osoby te 

mają zainteresowania artystyczne i szukały zajęć umożliwiających ekspresję twórczą, 

oferty edukacyjne stwarzane przez prowadzących pracownie są więc dla nich 

ciekawe i atrakcyjne, a ponieważ nauka przebiega w zasadzie od podstaw, stanowi 

ona wyzwanie. Zajęcia zaczynają się od określenia możliwości i indywidualnych 

umiejętności uczestników, co w przypadku tej grupy wiekowej jest bardzo ważne. 
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Zwraca na to uwagę Brzezińska (2000, s. 251), pisząc: „Takie podwójne nastawienie 

na osobę wychowywaną (co potrafi ona wykonać samodzielnie, a w czym trzeba jej 

pomagać) czyni wychowanie bardziej podmiotowym także w tym sensie, że nie tylko 

kształtuje nowe kompetencje, ale również daje możliwość poszerzania poczucia 

kompetencji, a w efekcie poczucia sprawstwa”.  

Osoby dorosłe zazwyczaj od dawna nie miały do czynienia z procesem 

uczenia się, a podejmując edukację artystyczną, występują w pozycji osoby uczącej 

się, mniej kompetentnej. Proces edukacji daje jednak możliwość wymiany tych ról – 

każdy występuje raz w roli nauczyciela, raz ucznia, ponieważ zawsze jest coś, co 

robimy lepiej od innych, i coś, co robimy od nich gorzej. Istnieje wszak wyraźny 

związek między poznaniem i uczeniem się, a społecznie zorganizowanymi formami 

interakcji. Każda działalność bowiem, jak twierdzi Cole (1995b, s. 24), obejmuje 

swoim zasięgiem jak najszerzej rozumiany kontekst istotny dla bieżącego 

zachowania i w tym kontekście działalność człowieka musi być pojmowana jako 

wzajemnie tworzona z innymi w toku interakcji (op.cit., s. 36). Jest to zasadne także 

w przypadku działań artystycznych, co przedstawiłam w postaci schematu 

specyficznych interakcji, w jakie wchodzą uczestnicy edukacji artystycznej 

podejmowanej w okresie późnej dorosłości. Zostanie on omówiony przeze mnie w 

kolejnych podrozdziałach. 
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Rys. 10.1. Schemat interakcji w procesie edukacji artystycznej 
Źródło: opracowanie własne 
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9.3. Wpływ relacji między nauczycielem i dorosłym uczniem na efektywność 

procesu edukacyjnego          

 Dla osób w okresie późnej dorosłości ponowne wejście w rolę ucznia okazuje 

się doświadczeniem trudnym, dlatego ważna jest życzliwa i otwarta postawa 

nauczyciela. Niewątpliwie zatem nie tylko treść przekazu, ale też sposób 

przekazywania informacji przez nauczyciela stają się istotne. Nie respektowanie tej 

zasady wprowadza zakłócenie we wzajemnej komunikacji oraz zmniejsza 

efektywność procesu edukacyjnego. Może powodować bowiem niezrozumienie 

intencji nauczyciela i celów stawianych na zajęciach, co niekiedy owocuje spadkiem 

motywacji uczestników lub wręcz wycofaniem się z zajęć. 

W omawianych przeze mnie pracowniach uczestnicy w znacznym stopniu 

sami dbają o przebieg procesu edukacyjnego, co niewątpliwie sprzyja nauce. Jeśli 

bowiem uczeń z chęcią i dobrowolnie nie tylko wykonuje podstawowe zadania 

wymagane przez nauczyciela, ale sam rozwija je i wprowadza nowe pomysły, 

niewątpliwie przynosi to lepsze rezultaty w obszarze jego edukacji. Sprzyja także 

wytworzeniu stosownej motywacji. W przypadku uczestników tych pracowni 

motywacja jest dwojakiego rodzaju: zewnętrzna – związana z uznaniem społecznym, 

wynikającym z udziału w wystawach i w ogólnopolskich konkursach, z drukowania 

prac w katalogach i zdobywania nagród, oraz wewnętrzna – związana z poczuciem 

kompetencji, potrzebą aktywności jako takiej i ekspresji twórczej.  

 

Tab. 10.1. Rodzaj motywacji do podjęcia edukacji artystycznej 

Motywacja związana ze sferą: Wewnętrzna Zewnętrzna 

fizyczną  - bycie samodzielnym 

- potrzeba aktywności 
- stawianie zadań wymagających 

samodzielności 

- zachęcanie do dalszej aktywności 

społeczną - potrzeba uznania 

- potrzeba bycia z innymi 

- dążenie do zmniejszenia poczucia 

pustki i bycia odsuniętym 

- poczucie bycia potrzebnym 

- ocena nauczyciela  

- możliwość bycia z innymi 

- nawiązywanie nowych kontaktów 

interpersonalnych 

- docenianie przez innych 

- udział w konkursach, wystawach i 

zdobywanie nagród 

psychologiczną - potrzeba rozwoju i samorealizacji 

- potrzeba ekspresji twórczej 

- potrzeba poczucia kompetencji 

- wsparcie ze strony innych uczniów 

i nauczyciela 

Źródło: opracowanie własne 
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W przypadku wzbudzania motywacji zewnętrznej duża jest rola nauczyciela, 

który kierując prace na wystawy i konkursy, może motywować osoby do dalszej 

aktywności i nauki. Postawa nauczyciela jest jednak ważna także w przypadku 

rozwijania prawidłowej motywacji wewnętrznej. Nelson (za: Cole, 1995b, s. 29) 

wskazuje, że zdarzeniami, w których uczestniczą dzieci, najczęściej kierują dorośli i 

scenariusze przyswajane są w kontekstach ustrukturalizowanych przez dorosłych, w 

efekcie cele związane z nimi są celami innych ludzi. W tym aspekcie istnieje 

zasadnicza różnica w nastawieniu edukacyjnym dorosłych. Wynika ona z traktowania 

edukacji nie tylko czysto zadaniowo, ale z uznawania nauki jako wartości samej w 

sobie. Rola nauczyciela w tej sytuacji polega na stymulowaniu tak określonej 

motywacji wewnętrznej. 

Oczywiste jest, ze w procesie edukacji uczestnicy ponoszą zróżnicowaną 

odpowiedzialność za nią, zależnie od poziomu swoich kompetencji. Wedle 

Wygotskiego strefę najbliższego rozwoju stanowi różnica między strefą aktualnego 

rozwoju, odpowiadającą temu, co dziecko już umie, co jest mu aktualnie dostępne, a 

tym, co wkrótce będzie ono w stanie osiągnąć z pomocą innych ludzi. W ten sposób, 

jak pisze Cole (op.cit., s.30), „bardziej kompetentne jednostki kształtują strukturę 

interakcji tak, aby nowicjusze (dzieci) mogli brać udział w działaniach, do których 

samodzielnie nie byliby zdolni”. Stopniowo jednak zwiększają swoje umiejętności w 

wypełnianiu zadań i zwiększają zakres względnej odpowiedzialności.  

Także edukacja artystyczna, w tym osób dorosłych, spełnia tę zasadę, wiąże 

się bowiem z wymianą informacji, doświadczeń, a także z nierównością pozycji 

ucznia i nauczyciela, przede wszystkim związaną z różnicą w zakresie posiadanych 

przez nich kompetencji. Prawie zawsze występują również między nimi różnice 

pokoleniowe; w przypadku edukacji dorosłych nauczyciel nierzadko jest młodszy od 

uczących się. Swój autorytet musi więc budować przede wszystkim na wiedzy i 

umiejętnościach. Większe jednak niż w przypadku dzieci zróżnicowanie kompetencji 

(niekiedy bardzo wysokich) i konkretnych umiejętności dorosłych uczestników 

zmusza nauczyciela do indywidualnego podejścia do ucznia. 

Nauka, zarówno w przypadku tkania gobelinu, jak i  w przypadku rysunku czy 

malarstwa, polega na przechodzeniu od prostych schematów, opartych na 

geometrycznych wzorach, do coraz bardziej skomplikowanych i abstrakcyjnych, 
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wreszcie – do tworzenia własnych projektów i prawdziwie indywidualnej ekspresji. 

Tak jak w przypadku każdej nauki, w początkowym etapie, czyli w fazie poznawania 

podstaw, rola nauczyciela jest największa. Potem zmniejsza się ona i nauczyciel ma 

za zadanie jedynie służyć radą, zwiększać motywację i zachęcać do 

eksperymentowania z coraz trudniejszymi zadaniami. Sprzyja to budowaniu poczucia 

kompetencji u uczniów, ułatwia proces rozwoju i nabywania nowych umiejętności. 

Podobny proces towarzyszący nauce tkania w meksykańskim plemieniu 

Zinacantecan został zbadany i opisany przez Childsa i Greenfielda. Proces ten został 

przez nich podzielony na sześć etapów, począwszy od przygotowania krosna, po 

wykończenie pracy. Na początku procesu edukacyjnego dorośli często ingerują w 

działania uczniów. Potem ingerencje te polegają raczej na komentowaniu 

najistotniejszych aspektów wykonywanych czynności, aż w końcu pojawiają się 

rzadko lub ustają całkowicie (za Cole, 1995b, s. 33).  

W działalności artystycznej, inaczej niż w wytwórczej omawianej przez Childsa 

i Greenfielda, istotną rolą nauczyciela jest jednak nie tylko uczenie sposobów pracy 

w wybranym materiale, to znaczy techniki, ale także dostarczanie wzorów 

przedstawieniowych. Wedle Arnheima edukacja artystyczna polega przede 

wszystkim na uczeniu chwytania „charakterystycznych cech strukturalnych” (1978, s. 

56). Cole (1995a, s. 31-34) wskazuje, iż w każdym uczeniu się szczególnie dużą rolę 

pełnią wzory kulturowe. Percepcja świata przez podmiot następuje bowiem nie tylko 

na drodze bezpośredniej, ale także – a nawet może w większym stopniu – okazuje 

się zapośredniczona przez kulturowe artefakty. Żyjemy bowiem w świecie 

mediatyzowanym przez kulturę i to ona przesłania zdolność widzenia pierwotnego, 

co odnotowuje także Arnheim (op.cit., s. 453). Mówi on wręcz o zmianach w 

„wizualnym porządku widzialności”, następujących wraz z rozwojem kultury. 

Edukacja artystyczna musi zatem odpowiadać na wyzwania stawiane przez kulturę 

współczesną i uwzględniać proces mediatyzacji, jaki dokonuje się za jej 

pośrednictwem. Dotyczy to także osób w wieku późnej dorosłości. Prowadzący 

zajęcia musi nauczyć rozpoznawania świata, pokazać  wzory jego ujmowania, a 

także to, jak łączyć powtórzenie z odkrywaniem.  

Znawca psychologii rysunku, Ayer (cyt. za: Gombrich, 1981, s. 147) stwierdza: 

„Wprawny rysownik gromadzi wielki zasób wzorów, dzięki czemu może szybko 
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odtworzyć na papierze schemat zwierzęcia, kwiatu lub domu. Posługując się nim jako 

podstawą do przedstawiania zapamiętanych obrazów, zmienia go stopniowo, dopóki 

nie będzie odpowiadał zamierzonej ekspresji”. Nauczyciel musi nauczyć takich 

umiejętności, zarazem pokazując sposoby modyfikacji wzorów, tak by umożliwiały 

indywidualną ekspresję. W tym wypadku bowiem ważnym motywem podjęcia 

edukacji jest dążenie do ekspresji siebie poprzez podejmowanie działań 

artystycznych. Aby mogła być ona zrealizowana przez osoby, które wcześniej 

wykonywały różne zawody, muszą one posiąść odpowiednie do tego narzędzia i tutaj 

także ważną rolę odgrywa nauczyciel oraz jego relacja z uczniami. To on musi ich 

przekonać, że ta ekspresja jest możliwa, że mogą oni się jej nauczyć, w efekcie – 

wesprzeć ich motywację do nauki.  

W tym zakresie powinien służyć radą, ale ostateczna decyzja dotycząca 

sposobu ekspresji powinna należeć do ucznia. W przeciwnym wypadku może on 

stracić chęć do poszukiwania własnych rozwiązań, eksperymentowania i 

samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących twórczości. Obowiązuje tu 

zbliżona zasada, jak w edukacji dzieci. Jak stwierdza Piaget (za: Erikson, s. 237), 

aby „dziecko mogło coś zrozumieć, musi ono dojść do tego samodzielnie, musi 

odkryć to na nowo”. W przypadku edukacji artystycznej nauczyciel zatem uczy 

techniki, pokazuje wzory i sposoby ich modyfikacji, a zarazem dba o to, aby osoba 

ucząca się mogła samodzielnie dokonywać wyborów, tak aby po zakończeniu pracy 

miała poczucie, że to jest faktycznie jej dzieło i jej ekspresja. W przypadku tej formy 

edukacji zachodzi zatem zarówno uczenie się od, jak i z nauczycielem. Jej specyfika 

polega bowiem na tym, że nauczyciel nie zna rozwiązania, o którym decyduje 

indywidualna ekspresja ucznia, i musi do niego dochodzić razem z nim; dostarcza 

wzorów, sugestii, podpowiedzi, uczy technicznych umiejętności, ale nie może 

wskazać odpowiedniego rozstrzygnięcia – przesądzić o ostatecznej postaci dzieła. 

Wymaga to od niego indywidualnego podejścia do każdego uczącego się; ze 

względu na nieformalne podejście do procesu edukacji, ma zatem wszelkie cechy 

tuturingu (zob: Wood, 1995). 
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9.4. Tutoring wśród osób w późnej dorosłości 

Zjawisko tutoringu ma zastosowanie i występuje w sposób naturalny i 

spontaniczny nie tylko w edukacji dzieci, ale również w edukacji osób w późnej 

dorosłości, choć w tym wypadku uwzględnić należy dodatkowe jego aspekty, 

specyficzne tak dla wieku, jak i dziedziny. Pojęcie „późnej dorosłości” jest dość 

pojemne, dotyczy osób powyżej 60-65 roku życia. W istocie jest to zatem grupa 

zróżnicowana, co nie występuje w przypadku tutoringu rówieśniczego w edukacji 

dzieci. Analiza tutoringu wśród osób dorosłych, w okresie średniej i późnej 

dorosłości, powinna zatem uwzględniać to zróżnicowanie. Różnica w przypadku 

późnej dorosłości może wynosić ok. 25 lat, zaś między osobami w okresie średniej i 

późnej dorosłości nawet do 45 lat. Tak jak wcześniej pisałam, w przypadku edukacji 

osób starszych nauczyciel zazwyczaj jest dużo młodszy od uczniów. Występuje tu 

jednak różnica funkcji. W przypadku uczniów funkcja jest ta sama, dlatego różnice 

wiekowe, nierzadko pokoleniowe, są na tyle ważne, że należy obok tutoringu 

rówieśniczego wyróżnić tutoring międzypokoleniowy. 

9.4.1. Tutoring rówieśniczy 

W przypadku tutoringu relacja mistrz – uczeń (nowicjusz – ekspert) jest 

zwrotna, każda osoba bowiem, będąc w jednej sytuacji nowicjuszem, w innej może 

przyjąć rolę eksperta, co dobrze pokazują obserwacje poczynione przez zespół D. 

Gravesa. Jego członkowie obserwowali naukę pisania w drugiej klasie, aranżowaną 

przez nauczycielkę w taki sposób, aby dzieci mogły na zmianę występować raz w roli 

nauczycieli, a raz uczniów. Przyjmując rolę nauczyciela uzyskiwały one wymierne 

korzyści, wynikające z gromadzenia wielu ważnych doświadczeń w kontakcie z 

publicznością oraz z wejścia w rolę krytyka, który może zinternalizować różne 

rodzaje pytań, nie tylko poprzez odpowiadanie na nie nauczycielowi, ale również 

poprzez zadawanie ich rówieśnikom (za Forman i Cazden, 1995, s. 155). Tutor – w 

tym ujęciu rówieśnik pomaga w uzyskaniu informacji, naprowadza lub poprawia 

pracę podopiecznego. 

Organizowanie tutoringu rówieśniczego, zachęcanie uczestników do 

pomagania sobie nawzajem, wymaga do nauczyciela nie egocentrycznego 

nastawienia do procesu edukacji. Brzezińska (2003, s. 8) pisze, iż „edukacja to 

interakcja dwóch osób: tej, która jest uczniem, i tej, która pełni rolę nauczyciela. 
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Zachowanie jednej, jak i drugiej osoby zależy jednak także w dużym stopniu od tego, 

w jakich warunkach działają, jakie środki mają do dyspozycji. A więc o efektywności 

procesu nauczania nie decyduje tylko zaangażowanie i zasoby ucznia oraz 

nauczyciela, ale także jakość kontekstu zewnętrznego, tak materialnego, jak i 

społecznego – czyli jakość kontekstu uczenia się”. W przypadku osób dorosłych 

ważny jest zatem fakt, iż zajęcia te są dobrowolne, wiążą się z zainteresowaniami 

uczestników, a jednocześnie stanowią dla nich wyzwanie, ale równie istotnym 

czynnikiem jest wzajemna akceptacja wszystkich osób – oceniane są tyleż wyniki, co 

sam podjęty trud zdobywania nowych umiejętności. Istnieje tu częściowa analogia do 

procesu bawienia się, w którym bawiący się zachowuje pewien dystans zarówno 

wobec efektów działania, jak i motywów jego podjęcia. Ów dystans przejawia się w 

tym, że bawiący się nie skupia się na celu swoich działań, ale na samym działaniu 

(Czub, 1995, s. 290). Jednocześnie zbliżony wiek uczestników i w konsekwencji 

pewne podobieństwo doświadczeń sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji 

interpersonalnych i wytwarzają sprzyjający klimat dla tutoringu rówieśniczego.  

Wielu uczestników, porównywalnych wiekiem, dysponuje zbliżonymi 

zasobami, a także może mieć podobne deficyty, na przykład pamięci czy możliwości 

fizycznych, każdy z nich jednak czegoś się uczy i w czymś osiąga dobre rezultaty. 

Zaangażowanie uczniów, nie tylko nauczyciela, w proces edukacji sprawia, że staje 

się on ich wspólnym przedsięwzięciem, następuje zatem, stwierdza Cole (1995b, s. 

32), regulacja odpowiedzialności w ramach tego procesu. Jego rolą jest przekazanie 

kontroli w ręce uczących się – dzieci, a także dorosłych. Jak pisze Musatti (1995, s. 

116), rówieśnicy stymulują proces uspołeczniania wiedzy, ponieważ tego rodzaju 

interakcje wymuszają konceptualizację mechanizmów kierujących współdziałaniem. 

Stymulacja ta może się pojawić w relacji dziecko – rodzic, gdy wykazuje on 

nieautorytarną postawę, jest natomiast nieodłączna od relacji równości między 

rówieśnikami.  

Doświadczenia rówieśników w ramach edukacji szkolnej są zbliżone, nadto 

przebieg procesu edukacji jest w dużym stopniu sformalizowany. Inaczej jest w 

przypadku edukacji artystycznej dorosłych. Ma ona najczęściej charakter 

niesformalizowany, toteż uczestnicy mogą włączać się w proces edukacji w różnym 

czasie, tak jak w obserwowanej przeze mnie Pracowni Tkaniny Unikatowej, W ciągu 
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wielu lat jej istnienia w sposób oczywisty jej skład ulegał zmianom; niektóre osoby 

mają w wykonywaniu gobelinów duże doświadczenie, a inne zaczynają naukę od 

podstaw, co sprawia, że prowadzący zajęcia pomaga nowym osobom, jednak 

stopniowo zwracają się one chętnie po pomoc również do współuczestników. I 

odwrotnie – także osoby z wieloletnim doświadczeniem radzą się osób, które dopiero 

rozpoczynają naukę, doceniając ich pomysły i inne spojrzenie na realizowane 

projekty. Dzięki temu nowe osoby są w sposób płynny i spontaniczny włączane w tok 

nauki, a osoby z dłuższym doświadczeniem mają możliwość podzielenia się 

nabytymi kompetencjami. Pozwala to na wymianę informacji i wzajemne uczenie 

poszczególnych umiejętności.  

 

Tab. 10.2. Cechy tutoringu rówieśniczego 

Cechy tutoringu rówieśniczego 

Wspólne dla dzieci i osób starszych 

- różnice w poziomie kompetencji w jakimś obszarze u obu uczestników interakcji 

- relacja mistrz – uczeń (ekspert – nowicjusz) 

- dopełnianie się kompetencji 

- podobny wiek uczestników interakcji 

- osoby bardziej kompetentne w jakimś obszarze udzielają wskazówek/pomocy osobom mniej 

kompetentnym 

- zwrotność relacji (uczeń nowicjusz w jednej sytuacji, w następnej może stać się ekspertem) 

Specyficzne dla dzieci Specyficzne dla osób starszych 

- mniejsza różnorodność doświadczeń 

poznawczych związana z młodym wiekiem 

- niewielka ilość pełnionych ról społecznych i 

związanych z nimi doświadczeń 

- podobieństwo doświadczeń edukacyjnych 

- mniejsze zróżnicowanie kompetencji, wiedzy 

i wykształcenia 

- akcent na wykonywanie konkretnych zadań i 

zdobywanie wiedzy 

- duża różnorodność doświadczeń  

poznawczych 

- doświadczenia związane z funkcjonowaniem 

w różnych sferach i rolach 

- duże zróżnicowanie kompetencji, wiedzy, 

wykształcenia 

- posiadanie wyraźnie większych kompetencji 

w innym obszarze 

- możliwość wykorzystywania bogatych 

doświadczeń pozaedukacyjnych podczas 

procesu edukacji 

- akcent na szeroko rozumiany rozwój, 

samorealizację, nowe doświadczenia  

Źródło: opracowanie własne 

Tutoring pełni tu w znacznym stopniu inną rolę niż w przypadku dzieci. Dzięki 

tak organizowanym zajęciom edukacyjnym osoby starsze, z racji wieku pozbawione 

aktywności zawodowej i poczucia społecznej przydatności, nie tylko zdobywają 

wiedzę i potrzebne umiejętności, ale również odzyskują poczucie, że odgrywają 

ważną rolę wobec innych i że ich wiedza czy pomoc także mogą być potrzebne i 

nieocenione.  
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9.4.2. Tutoring międzypokoleniowy 

Tutoring międzypokoleniowy wydaje się specyficzną właściwością edukacji 

osób dorosłych i w wieku późnej dorosłości. Umożliwia on wzajemną edukację osób 

starszych i młodszych, polegającą na wymianie doświadczeń związanych ze 

zdobywaniem konkretnych umiejętności, ale także doświadczeń i refleksji 

dotyczących całego życia; jednocześnie zachodzi zatem integracja i wymiana 

międzypokoleniowa.  

 

 

Tab. 10.3. Różnice między tutoringiem rówieśniczym i międzypokoleniowym 

Tutoring rówieśniczy  Tutoring międzypokoleniowy 

- podobny wiek uczniów 

- podobna ilość doświadczeń obu uczniów 

(„jakościowo” mniejsza różnorodność w 

przypadku dzieci, większa w przypadku 

dorosłych, ale „ilościowo” podobna) 

- brak różnic w funkcjonowaniu fizycznym i 

poznawczym związanych z wiekiem  

- różny wiek uczniów,  nawet różnice pokoleń 

- jeden z uczestników interakcji ma mniej 

doświadczeń życiowych niż drugi 

- jeden z uczestników interakcji może być 

wyraźnym ekspertem w jakiejś dziedzinie 

(wykonywany zawód) 

- różnice w funkcjonowaniu fizycznym i 

poznawczym związane z wiekiem 

Źródło: opracowanie własne 

Ze względu na dynamikę układu nowicjusz – ekspert, wymiana 

międzypokoleniowych doświadczeń okazuje się szczególnie istotna w przypadku 

edukacji artystycznej, bowiem osoby należące do różnych pokoleń mają odmienne 

preferencje estetyczne, wzory i wiedzę o aktualnych dokonaniach artystycznych, co 

niewątpliwie sprzyja edukacji nastawionej na kształtowanie zdolności twórczych. 

Osoby młodsze i starsze różnią się też podejściem do samego procesu 

edukacyjnego. Podczas zdobywania nowych umiejętności kierują się też nieco 

odmienną motywacją. Jednak łączą je zainteresowania i chęć rozwijania swoich 

kompetencji artystycznych i twórczych. Wspólne uczestniczenie w zajęciach osób w 

zróżnicowanym wieku, od średniej aż do późnej dorosłości, sprzyja 

wszechstronnemu rozwojowi i edukacji nie tylko w tym zakresie. Osoby w wieku 

późnej dorosłości dysponują bowiem różnorodnym doświadczeniem, osoby młodsze 

natomiast mają bardziej aktualną wiedzę, dotyczącą różnych sfer egzystencji, i 

umiejętności związane z wymogami życia we współczesnej cywilizacji. Dzięki temu 

może się dokonywać transmisja wiedzy między pokoleniami, co niewątpliwie sprzyja 

rozwojowi obu stron. 
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9.4.3. Dynamiczna relacja twórca – odbiorca 

W przypadku edukacji artystycznej tutoring ma nieco inną formę niż w 

przypadku tutoringu rówieśniczego na większości typowych szkolnych zajęć. Także 

w ich przypadku sposób jego realizacji jest inny w sytuacji zadań zamkniętych, a inny 

– otwartych. W edukacji artystycznej wszystkie zadania mają charakter otwarty, 

dodatkowo bowiem muszą zakładać cel, jakim jest ekspresja twórcza, która nie ma 

jednego poprawnego rozwiązania. Wyrazić siebie i przekazać swój pomysł można w 

różny sposób i żaden z nich nie jest lepszy od drugiego. Tutoring realizuje się więc 

nie tylko poprzez udzielanie wskazówek technicznych, pomoc w wykonaniu 

konkretnego zadania, gdy osobie wykonującej brakuje umiejętności warsztatowych, 

w podpowiadaniu pomysłów, ale także poprzez dostarczanie informacji zwrotnych na 

temat dzieła, które twórca, jako zewnętrzne, uważa często za bardziej obiektywne. 

Jednostka tworzy dzieło, ale do społeczeństwa należy ocena, czy ma ono aspekt 

twórczy. W tym wypadku rolę reprezentantów społeczeństwa i jednocześnie 

dziedziny (osoby kompetentne) pełni nauczyciel i inni uczestnicy. 

Oczywiście uczeń sugerujący się wyłącznie cudzym zdaniem nie byłby zdolny 

wyrazić siebie, nikt nie jest w stanie mu bowiem powiedzieć, czy zrobił to poprawnie. 

Ocena efektu pracy i jego zgodności z zamierzeniem należy zatem przede wszystkim 

do samego twórcy, ale w przypadku edukacji osób starszych ważne jest wsparcie i 

potwierdzenie trafności wybranego rozwiązania lub sugestie szukania innego. W tym 

przypadku interakcje społeczne stanowią czynnik skłaniający do stawiania sobie 

coraz trudniejszych zadań. To, jak inni spostrzegają jego dzieło, dostarcza twórcy 

informacji nie tylko o dziele, ale też o nim samym. Z drugiej strony pozostali 

uczestnicy pracowni, wchodzący w rolę odbiorcy dzieła, uczą się odbierać sztukę, 

rozwijają swoją wyobraźnię, a także mogą odkryć nowe pomysły, które pozwolą 

wzbogacić ich własne dzieła i tym samym poszerzyć obszar ich edukacji. W 

przypadku tego rodzaju zajęć grupowych jest zatem tak, że każdy z uczestników 

występuje niejako w podwójnej roli. 

Jak pisze I. Wojnar (1980, s. 146), przeżywanie sztuki jest „aktem 

egzystencjalnym, niwelującym podział na twórców i odbiorców, po prostu 

doświadczeniem. W toku tego rodzaju doświadczenia przeobraża się sztuka, 

przeobraża się życie, wciąż od nowa intensyfikowane aktywnym działaniem 
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wyobraźni”. W tego typu grupach edukacyjnych  proces tworzenia i odbioru dzieła  są 

ze sobą ściśle związane i pozostają w stałej dynamicznej równowadze.  

Każdy człowiek rozwija się wedle innego schematu, potrzebuje jednak innych, 

choćby po to, by mieć możliwość konfrontacji. Sztuka i praca twórcza stanowi w tej 

perspektywie pewien model doświadczenia międzyludzkiego. Zajęcia w Pracowni 

Tkaniny Unikatowej oraz Pracowni Malarstwa i Rysunku mają charakter zajęć 

grupowych, zakładają jednak indywidualny rozwój i edukację poszczególnych 

uczestników. Główny cel zajęć jest ten sam dla wszystkich, jednakże to, jaką drogą i 

za pomocą jakich środków uczniowie go zrealizują, zależy od nich samych. Na 

zajęciach tych uwidaczniają się więc wszystkie mechanizmy charakterystyczne dla 

grupowego procesu edukacyjnego, a zarazem ich przedmiot w sposób szczególny 

umożliwiać ma indywidualną ekspresję.  

 

                                                                   DZIEŁO A1 

 
                                                                              INFORMACJA ZWROTNA 

 
                                                                    DZIEŁO A 

                                                                                 

                                                          PROCES              ODBIÓR 

                                                    TWÓRCZY                    DZIEŁA 

 

 

 

        
                                                   ODBIÓR                          PROCES 

                                                        DZIEŁA            TWÓRCZY               
 
                                                                     DZIEŁO B                                                                                                        

                                                                                                     
                                                                               INFORMACJA ZWROTNA 

                                                                                
                                                                    DZIEŁO B1 

 

Rys. 10.2. Schemat dynamicznej relacji twórca - odbiorca. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

9.5. Zadnia, jakie spełnia edukacja artystyczna w późnej dorosłości 

W 1992 roku Zgromadzenie Generalne ONZ proklamowało Deklarację praw i 

obowiązków człowieka starego, w której podkreślono niezbywalne prawo do nauki, 

         TWÓRCA 

      OSOBA A 

ODBIORCA 

         ODBIORCA 

     OSOBA B 
NADAWCA 
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ale też jej obowiązek. Stwierdzono w niej między innymi, że w związku z 

postępującymi przemianami cywilizacyjnymi edukacja jest ważnym czynnikiem 

przystosowania do zmieniającej się rzeczywistości, nadto wykształcenie i zajęcia 

dające zadowolenie są wedle WHO istotnymi czynnikami wpływającymi na poczucie 

jakości życia. Jednym z podstawowych zadań edukacji osób w okresie późnej 

dorosłości jest zdaniem Timmermann (1985, s. 29) zapewnienie 

samowystarczalności. Wedle niej istnieją cztery typy edukacji służące jej osiąganiu. 

Pierwszy z nich to nauka uzyskiwania podstaw ekonomicznych, wiążąca się z 

poszukiwaniem nowych źródeł dochodów, nauką nowych umiejętności i technik 

poszukiwania pracy. Drugi to nauka praktycznych umiejętności potrzebnych do 

dalszego życia. Trzeci rodzaj edukacji polega na nauce działania na rzecz 

społeczności. Akcentuje on rolę, jaką pełnią osoby w wieku późnej dorosłości w 

nauczaniu oraz pomaganiu innym. Ostatni typ to nauka, której celem jest osiągnięcie 

pełni człowieczeństwa i podkreślenie roli nauki jako wartości samej w sobie (za: 

Halicki, 2000, s.16). Ustalenia Timmermann warto by poszerzyć o szczególny typ 

edukacji, jaką jest edukacja artystyczna, po części mieszcząca się w czwartym z 

wyróżnionych przez nią typów, choć mająca też, jak wskazywałam, liczne cechy 

swoiste. 

Uczestnicząc w procesie edukacji artystycznej, osoby starsze mogą czuć się 

kompetentne i osiągać obiektywne sukcesy (wystawy, konkursy, nagrody), co 

wzmacnia motywację do dalszej pracy i wywołuje pozytywne nastawienie do życia. 

Twórcza postawa wobec życia sprzyja wysokiemu poczuciu jego jakości i 

pozytywnemu nastawieniu do starości (Straś – Romanowska, 2000). Wspiera też 

produktywne nastawienie uczącego się. Takie nastawienie jest wedle Fromma (za: 

Jourard, 1978, s. 348) celem rozwoju osobistego i umożliwia tworzenie nowych 

wartości, między innymi przez uprawianie sztuki. Daje to uczestnikom, którzy w 

większości już nie pracują, możliwość dalszej edukacji, połączonej z tworzeniem 

czegoś nowego, a zatem dalszego rozwoju. 

Rolę edukacji osób w późnej dorosłości dobrze pokazują badania dotyczące 

działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pełniącej funkcje zapobiegawcze, 

promocyjne, służącej profilaktyce gerontologicznej, wzmacniającej i uczącej 

kompetencji służących odkrywaniu własnych potencjałów rozwojowych. Konieczna-
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Woźniak (2001, s. 136) stwierdza, że pod wpływem aktywności w UTW zachodzi 

szereg pozytywnych zmian życiowych u badanych osób: uczestnicy zajęć największe 

zmiany zauważają w sferze intelektualnej, to znaczy dotyczącej przyrostu wiedzy; 

drugim ważnym obszarem dokonujących się zmian, są relacje ze środowiskiem 

społecznym, które przekształcają się za sprawą częstszych wyjść z domu; trzecia 

wymieniana kategoria dotyczy kontaktów towarzyskich, które ulegają znacznej 

intensyfikacji. W dalszej kolejności wymieniane było wypełnienie czasu wolnego i 

podniesienie radości życia. Pod wpływem podjęcia systematycznej aktywności 

zmiany zachodzą także w relacjach rodzinnych. Osoby badane przez Konieczną-

Woźniak na pierwszym miejscu wymieniały możliwość częstszego udzielania rad 

(stopień zmiany w średnim, dużym, bardzo dużym stopniu zadeklarowało 289 osób, 

natomiast niewielki lub mały jedynie 46). W dalszej kolejności stwierdzano mniejszą 

drażliwość (średni, duży, bardzo duży stopień zmiany – 271 osób; niewielki, mały – 

55) i lepsze zrozumienie ze strony dzieci (240 i 57). W sumie aż 69,4 % badanych 

potwierdziło wystąpienie przeobrażeń pod wpływem przynależności do UTW. Także 

uczestniczki omawianych pracowni w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie 

akcentowały poprawę ogólnego funkcjonowania dokonującego się w efekcie wzrostu 

poczucia kompetencji oraz bycia społecznie docenianym, co wskazuje, że wyniki 

badań odnosić się mogą nie tylko do UTW, ale także do wszelkich innych 

systematycznych zajęć przeznaczonych dla osób starszych. 

Podjęcie edukacji, także artystycznej, w wieku późnej dorosłości jest 

szczególnie korzystne, ponieważ zmusza do stałej i w miarę regularnej aktywności, a 

nie tylko okazjonalnej. Aktywność edukacyjna, w większym nawet stopniu niż inna, 

wpływa na poczucie zadowolenia z życia, czego dowiodły badania Koniecznej-

Woźniak (op.cit., s. 142) prowadzone na UTW, dotyczące psychofizycznego 

dobrostanu uczestników, rozumianego jako zadowolenie z życia oraz samoocena 

zdrowia i sprawności fizycznej. Wedle tych badań samoocena stanu 

psychofizycznego słuchaczy jest raczej pozytywna, około 24% osób badanych 

deklarowało optymalną formę, około 14% osób mimo złego stanu zdrowia było w 

pełni zadowolonych z życia. Uczestnicy UTW generalnie stanowią grupę osób 

aktywnych, bardziej sprawnych, z różnorodnymi potrzebami. 
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Bee (s. 607) powołuje się na wyniki badań (Adelmann, 1994; Bryant, 

Rakowski, 1992; George, 1996; Holahan, 1988; Macintosh, Danigelis, 1995; 

Palmowe, 1981), które pokazują, że najbardziej aktywni dorośli mają większe 

poczucie zadowolenia z siebie i z życia, mają więcej zapału do działania i są zdrowsi. 

Różnice te nie są wielkie, ale są to różnice na korzyść – im większe zaangażowanie 

w kontakty społeczne, tym lepsze samopoczucie, nawet wśród osób cierpiących na 

różnego rodzaju schorzenia. Dla wielu ludzi zaangażowanie to jest oznaką i 

powodem wzrostu chęci życia i przyczynia się do obniżenia poziomu depresji. 

Negatywne stereotypy dotyczące ludzi starszych funkcjonujące w 

społeczeństwie są tak silne, że oni sami często zaczynają się z nimi godzić, tracąc 

wiarę, że mogą się jeszcze uczyć, być aktywni i czerpać radość z życia. Barierą, 

którą muszą najpierw pokonać, są więc przekonania związane z typowym sposobem 

funkcjonowania osoby starszej, często obecne w ich najbliższym otoczeniu. 

Decydując się na podjęcie systematycznej aktywności artystycznej, muszą więc 

często przekonywać do swojej decyzji nie tylko swoich bliskich, ale także sami siebie. 

Edukacja artystyczna zatem w szerszym, społecznym wymiarze prowadzi do 

zwalczania stereotypu biernego, niezadowolonego, samotnego starszego człowieka i 

przyczynia się do dowartościowania w świadomości społecznej roli osób w wieku 

późnej dorosłości. 

 

9.6. Podsumowanie 

Wśród coraz bardziej różnorodnej oferty edukacyjnej dla osób w późnej 

dorosłości ważne miejsce zajmują zajęcia o charakterze artystycznym. Warunkiem 

ich powodzenia jest dostosowanie do potrzeb, zainteresowań i możliwości osób w 

nich uczestniczących. Procesowi edukacyjnemu sprzyja także fakt, że każdy 

uczestnik występuje podczas nich raz w roli twórcy, a raz odbiorcy dzieła. Umożliwia 

to osobom w wieku późnej dorosłości indywidualny rozwój, a także odzyskanie 

poczucia, że odgrywają ważną rolę wobec innych, że okazują się potrzebne, że ich 

praca została doceniona. Istotną rolę w tym procesie pełni nauczyciel, nierzadko 

młodszy od uczących się, co zmusza go do stosowania odpowiednich metod 

edukacji. Jego szczególnie ważnym zadaniem jest wzbudzanie i podtrzymywanie u 

uczestników motywacji do jej podjęcia. Zajęcia te budują sprzyjający klimat dla 
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organizowania tak tutoringu rówieśniczego, jak i międzypokoleniowego. Wspólne 

uczestnictwo w zajęciach osób młodszych i starszych sprzyja edukacji, integracji i 

wymianie doświadczeń. Dobrze obrazuje to motto z Bernarda Shawa, które umieścił 

na początku swojej książki „Wychowanie przez sztukę” Herbert Read: „Zwracam po 

prostu uwagę na fakt, że – poza cierpieniem – sztuka jest jedynym nauczycielem” 

(1976, s. 1). Działalność artystyczna i kontakty rodzące się na zajęciach w istotny 

sposób przyczyniają się do wzrostu poczucia zadowolenia z życia. Stwarzają bowiem 

sposobność nie tylko do edukacji i podtrzymywania satysfakcjonujących więzi 

interpersonalnych, ale umożliwiają także rozwój własny oraz indywidualną ekspresję. 

W szerszym, społecznym wymiarze przyczyniają się do zmiany postaw i przekonań 

dotyczących osób starszych, co sprawia, że modyfikacji podlega funkcja, jaką pełnią 

one w społeczeństwie, a w konsekwencji dochodzi do poprawy ich funkcjonowania.  
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