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ELŐSZÓ

Az olvasó a Gerontoedukáció szakfolyóiratunk 2014-es évfolyamát olvassa. 
Folyóiratunk a ZSKF komplex gerontoedukációs képzési programjának megfelelően 
teret enged a gerontoandragógia szakirányos képzésben tanuló hallgatók 
évfolyamdolgozatainak és fordításainak - lapunk első írásai ennek példái.
Ezek után egy fajsúlyos szakdolgozat következik, amely Láng Beatrix munkája - folyóiratunk 
ezen számában ez az egyetlen igazi szaktanulmány, amely megmutatja a szeniorképzés 
összetett mivoltát.
Ezek után vegyes írások következnek, amelyek a magyarországi szeniorképzésről és a ZSKF-en 
megvalósuló szenior képzés komplexitásáról szólnak.
Bízunk abban, hogy az általunk megmutatott komplex kép sokak 
számára kedvet hoz a szakterületben való jelentősebb elmélyedésre. 
Ehhez kíván sok élményt és sikert a főszerkesztő.

A következő számokba várunk tanulmányokat, cikkeket, írásokat az alábbi e-mail címre:
jaszberenyij@gmail.com
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PETŐ KATALIN: 

STRATÉGIA AZ IDŐSÖDÉS POZITÍVVÁ TÉTELÉÉRT ÚJ-SKÓCIÁBAN

1. Témaválasztás indoklása

„Van olyan szenvedés, amelyet az öregedő test okoz. Mint az autó, amely egykor az utcák 
büszkesége volt, és minden tekintetet magára vont, most, öregedése folyamán tulajdonosának 
még hasznos, de már inkább teher, sőt akár kínos is lehet… De van ennél egy még veszélyesebb 
szenvedés, amelyet a társadalom okoz az öregedő élőlénynek. Ez a társadalom üldözi az autót 
az autópályán, ha az nem áll félre önként, kifogásolja zörejeit, környezetre károsnak tartja, 
és végül biztonsági okokból bevonja a forgalmiját, hogy eltűnjön az utcákról és a terektől.”1

 Társadalmunk – és a napnyugati társadalmak jelentős része számára – hamarosan 
megoldandó problémát fog okozni, s már ma is érzékelhető, hogy a születések száma 
egyre csökken, az élettartam pedig egyre hosszabb, 2030-ra a legtöbb országban idősödő 
társadalom lesz, pl. 2005-2030 között a 15-64 évesek száma 20,8 millió fővel fog csökkenni.2 
 Az idősek arányának növekedése, igényeik határozottabb kifejezése, gazdasági 
szükségességük növekedésének társadalmi felismerése, megítélésük változását vetíti előre. 
A magyarországi pozitív példák is mutatják - növekvő részvétel a speciálisan szeniorok számára tartott 
előadásokon, a wellness és utazási, a szabadidő 
hasznos eltöltési igényének növekedése 
e korosztálynál, az aktív társadalmi részvétel 
keresésének növekedése a harmadik korúaknál 
- szükséges és lehetséges e generáció pozitív 
reintegrálása az aktív társadalmi életbe. 
 Ezen pozitív kezdeményezések keresése 
során találkoztam a Kanadában található 
Új-Skócia tartomány az idősödés 
pozitívvá tétele érdekében összeállított 
stratégiájával, mely bár 2005-ben született, 
ma is folyamatban lévő program, s kitűzött céljai napjainkban, és hazánknak is példát adhatnak.
 Új-Skócia tartomány félszigeten fekszik, Cape Breton sziget is hozzá kapcsolódik. Területe 
55,5 négyzetkilométer, közel 930 ezren lakják, fővárosa Halifax. Legjelentősebb gazdasági 
ágazata a halászat (tőkehal, hering, homár, makréla, fésűkagyló), továbbá fontos bevételi 
forrást jelent a faipar (nagyszámú papírgyárral rendelkezik), az acélművek, az olajkitermelés. 
Üzemeivel jelen van a Volvo és a Michelin is, a másik jelentős ágazata pedig a turizmus.

2. Stratégia az idősödés pozitívvá tételéért Új-Skóciában (továbbiakban Stratégia)

A Stratégiát Új-Skócia Szenior Titkársága állította össze, felelőse a tartományi kormányzati 
ügynökség. Összeállításához több mint 1000 fő új-skóciai tapasztalata járult hozzá, 
több mint 700 fő vett részt személyesen egyeztetéseken mind magánemberként, 
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mind különböző civil szervezetek képviselőiként, mind kormányzati alkalmazottként.
A Stratégia célkitűzéseinek megvalósulása érdekében az alábbi prioritásokat és kritériumokat 
határozták meg:

• Tervet kell készíteni, hogy a célok megvalósulása érdekében milyen költségek    
merülnek fel, és ezek megvalósulásával milyen megtakarítások érhetőek el.

• Át kell gondolni mennyire könnyű a gyakorlatba átültetni az elgondolást.
• Szükséges az idősek függetlenségének és jólétének a növelése, lehetővé kell tenni, hogy a napi

            feladataikat el tudják végezni.
• Lehetőleg vissza kell szorítani azokat a programokat, amelyek a kormányra támaszkodnak.
• Együttműködés megvalósítása - pénzügyileg is - a különböző szektorok között: kormány, kormányzati 

szintek, ügynökségek, segítő szervezetek,  civil közösségek, privát szektor és nonprofit szervezetek.

2.1. Pozitív idősödés meghatározása
 A pozitív idősödés fogalmát a megbeszélések során nem kívánták pontosan meghatározni, 
bíztak abban, hogy mindenki maga fogja egyedileg definiálni. Bíznak abban, hogy a pozitív idősödés 
stratégiája előmozdítja az öregedés élethosszig tartó folyamat tényének elfogadását, bátoríthatja az 
seniorokat a folyamatos részvételre a közösség életében. Sokan úgy fogalmazták meg az öregedés 
elméletét, mint a visszavonulás időszakát a közösségtől, pedig az optimális az aktív, produktív, sikeres, 
egészséges öregedés. A pozitív öregedés elmélet hangsúlyozza, hogy ez személyes és közösségi 
eredmény, egyéni felelősség az egészség, életmód és közösségi aktivitás tekintetében, a családok, a 
közösségek és a tartomány pedig felelős a rangidősek pozitív öregedésének támogatásában. 
 A közösségek és a tartomány együttműködik, hogy támogassák a pozitív öregedés 
megvalósulását, tudva, hogy a népességszerkezetben bekövetkező változásoknak természetesen 
pénzügyi vonzatai is lesznek, de az egyéneknek, családoknak, és közösségeknek is alkalmazkodniuk 
kell. Új-Skócia kormánya ezt az utat választotta értékei, történelmi hagyományai megőrzése 
érdekében, hiszen a közösség pozitív öregedése kedvező az egyéneknek és a társadalomnak is.

2.2. Demográfiai adatok
 2005-ben Új-Skócia  népessége 934.985 fő, az idősek száma 131.833 fő, mely 14,1 %-a az összes 
lakosságnak. Itt él a legtöbb idős Kanada atlanti óceán felőli oldalán és a 2. legmagasabb számú Kanadában. 
2026-ra várhatóan a lakosság 25 %-a lesz idős. A nők tovább élnek, mint a férfiak: 2005-ben az 55-64 év 
közöttiek között 100 férfira 103 nő, de 85+-osoknál 100 férfira 277 nő jutott. 2005-ben a 65 éves férfiak 
várható élettartama 82 év, míg a nőké 85 év. Ez a szám az 1975-ös számokhoz viszonyítva a férfiaknál 3 évvel, a 
nőknél  2 évvel nőtt ennél a korosztálynál. Akik 1960-ban születtek és elérik az 50. évüket, azok szüleinek még 
60 %-a fog élni, míg az 1930-ban születetteknél ez a szám csak 49 %,  az 1910-ben születetteknél pedig csak 16 %.
A gyermekvállalás vonatkozásában 2003-ban 1,4 gyermek/nő született, Kanada átlaga 1,5 gyermek/nő, 
ezt a számot bevándorlással lehetne növelni. A Stratégia szerint szenior a 65 éves vagy idősebb, tovább 
bontva: junges old (legfiatalabb idős) 65-79 évesek, oldes old (legidősebb idősek) 80 évesek és a felettiek.

Egészségre ható szociális tényezők:
• rossz szociális és gazdasági körülmények, szegénység (egész életre kihatnak)
• a rossz szociális és pszichológiai körülmények hosszantartó stresszt okozhatnak
• a korai szocializáció már a születés előtt kezdődik (az emberek egészségi állapotának alapjai 

már a gyermekkorban, illetve születés előtt megalapozódhat)

Pető Katalin: Stratégia az idősödés pozitívvá tételéért Új-Skóciában
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• munkanélküliség, fogyatékosság, menekült státusz negatívan hatnak az élettartamra
• a fogla lkoztatás ,  a  munkavál la lás  poz i t ívan hat  az  egészségre 
 • a támogató közösség kiemelt szerepe, a pozitív stressz, a különböző lehetőségek kihasználása 

(a társadalmi támogatás, a közösség támogatása, a társaság szerepe, szeretete, törődése 
bátorít; aki ebből keveset kap, annál még a terhesség során is komplikációk adódhatnak)

• negatívan hatnak a szenvedélybetegségek: drog, alkohol, cigaretta
• az egészséges és elegendő táplálék nagyon fontos, hiányában érrendszeri megbetegedések, 

cukorbetegség, rák alakulhat ki (az alacsony keresetűek, fiatal családosok, idősek, munkanélküliek 
kevésbé tudnak jó minőségű táplálkozást folytatni – fontos az egészségügyi tájékoztatás és prevenció)

• jó hatású a biciklizés, séta, tömegközlekedés használata, mert ekkor kapcsolatok alakulhatnak ki, 
(csökken a személygépkocsival közlekedők száma, csökken a balesetek száma, nő a közösségi 
kapcsolatok száma, csökken a levegőszennyezettség is, továbbá aki autót használ, el van szigetelve 
másoktól)

2.3. Célok meghatározása
Fő szempontok:

• Emberi méltóság – privát szféra, hitbéli meggyőződés és értékek tiszteletben tartása
• Egyenlő bánásmód – Új-Skócia emberi jogi törvénye is biztosítja
• Részvétel – közösségi szintér, kapcsolataik biztosítása számukra
• Tisztelet – generációkon átívelő tisztelet, család, barátok, közösség, társadalom részéről
• Biztonság – olyan környezet biztosítása, hogy veszély és félelem nélkül tudjanak élni
• Önrendelkezés – beleszólhassanak az egészségükhöz és biztonságukhoz kapcsolódó ügyekbe
• Önkiteljesedés – hozzáférés az oktatáshoz, kultúrához, szellemi és rekreációs lehetőségekhez
• Létbiztonság – alapvető szükségletekhez való hozzáférés biztosítása

Cél 1. Az idősek ünneplése (megbecsülése)
Fontos azoknak az értékeknek az elismerése, amivel az idősek valami pluszt tudnak adni a családnak, 
a barátoknak, a közösségnek és a társadalomnak. Ezt a törekvést támogatni és bátorítani kell, és nem 
szabad sajnálni azokat a ráfordításokat, amelyek a gondozásukhoz és a biztonságukhoz szükségesek. 
Ajánlatos a szeniorokat bevonni a különféle programok tervezésébe és azok megvalósításába is.
Az ageizmus kutatások szerint az ageizmus magától értetődő a médiában, az iskoláskorú 
gyerekek körében, sőt még az egészségügyi dolgozók körében is. A médiával együtt 
kell működni, hogy ez a negatív attitűd megváltozzon, és hogy a generációk közelebb 
kerüljenek egymáshoz, a szociális elkülönülés a magányosság elkerülése érdekében.
A társadalmi elszigeteltség nagyban hozzájárul a fizikai, a mentális és a szellemi leépüléshez. Ez 
a férfiak és a nők között egyaránt megfigyelhető, de a nők nagyobb mértékben érintettek, mivel 
náluk háromszor nagyobb az özvegység lehetősége, és kétszer valószínűbb, hogy egyedül élnek. 
A magányos idősek több gyógyszert szednek, rosszabb az egészségi állapotuk és gyakrabban 
kerülnek kórházba. Az egyedül lakás nem összetévesztendő a magánnyal, mert még mindig jobb 
önállóan élni és így ápolni közeli kapcsolatokat, mint állandó segítségre szorulni távol az otthontól.

Cél 2. Pénzügyi biztonság
 A nyugdíjasok számára az életminőségük vonatkozásában központi kérdés a pénzügyi biztonság. Vannak 
olyan kormányzati programok, amelyek hozzájárulnak ehhez, mint például az Old Age Security Program és 

Pető Katalin: Stratégia az idősödés pozitívvá tételéért Új-Skóciában
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a Canada Pension Plan. Mindezek ellenére 18.000 idős          új-skóciai (15 %) még így is a szegénységi küszöb 
alatt élt 2001-ben, habár ez a mutató sokkal jobb az 1981-es adatokhoz képest, amikor az idős nők 38 %-a, 
valamint az idős férfiak 25 %-a élt szegénységben. Az egyedül élő idősebb nők 
körében 45 % volt a szegénységi ráta 2001-ben (ez a szám sokkal nagyobb volt 
1980-ban – 70 % feletti), tehát a nők hátrányosabb helyzete itt is megfigyelhető.
A Stratégia felhívja az egész életen át tartó pénzügyi tervezés és a fenntartható segítő programok fontosságára 
a figyelmet, mivel nekik is szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az évek múlásával egyre kevesebb aktív 
dolgozó él majd a tartományban és nőni fog az egyszemélyes háztartások száma, valamint a férfiak és 
nők közötti jövedelmi különbségek, sőt a gazdagok és a szegények közötti szakadék is egyre nagyobb lesz.

Cél 3. Egészség(ügy) és jólét
A korosodó nemzedékkel elkerülhetetlenül együtt jár a közegészségügyi kiadások növekedése. 
Új-Skócia tartomány teljes költségvetésének 47,9 %-át fordítja erre. Átlagban majdnem ötször 
annyit költenek egy idősebb személy ellátására, mint más korosztályokéra. Jellemzően az idősek 
szenvednek krónikus betegségektől, és ők kerülnek többször kórházba. A megfelelő otthoni ellátás 
azonban sokkal fontosabb, főleg azoknak, akik messze élnek az egészségügyi intézményektől. 
Összefüggés mutatkozik a korosodó nemzedék és a gyógyszerekre kiadott összegek nagysága 
között is. Az idős lakosság 84 %-a szed valamilyen gyógyszert, leginkább fájdalomcsillapítót.
A program a mentális egészség megőrzését ugyancsak lényegesnek tartja, és felhívja a figyelmet 
az Alzheimer kór gyakoriságára. Érdekes, hogy a nemi úton terjedő betegségek száma szintén 
emelkedett az 50+-osok között, tehát ezek megelőzéséről is beszélni kell, bármilyen különösen hangzik.

Cél 4. A függetlenség maximalizálása
Az idős emberek azon kívánsága, vágya, hogy minél tovább a saját környezetükben maradhassanak, 
felveti a több házon belüli segítő szükségességét is. Kétféle segítőt különböztetnek meg: caregiver 
és care provider. A caregiver a családtagok és a barátok közül kerül ki, míg a care provider egy 
fizetett dolgozó. Ez utóbbi jelentősége akkor számottevő, amikor nincs olyan családtag vagy barát, 
aki az idős személy gondját viselné. Külön megemlítendő még az önkéntesek érdemi szerepe is. 
Mindegyikük számára fontos az oktatás, a továbbképzés ezen a területen. A cél, hogy az idősek 
maximális függetlenséget élvezhessenek a család, a barátok, a közösség és a kormány támogatásával.

Cél 5. Lakhatási lehetőségek
Az előzőekben már szóltunk arról, hogy az idősek jobban szeretnek önállóan élni és a saját otthonukban 
lakni ameddig csak lehetséges, ez ellensúlyozza a társadalmi elszigeteltséget, és pénzmegtakarítást 
is jelent. Éppen ezért a Stratégia létrehozza az „Aging in place”: helyben való megöregedés fogalmát. 
A családon kívül fontos szerepet játszik még a szomszédság és a tágabb értelemben vett közösség is.
Kormányzati programok is rendelkezésre állnak fentiek megvalósulásához, azonban ez 
a törekvés és fenntarthatósága egyre több kihívást fog jelenteni a kormányok számára 
a jövőben. Elengedhetetlen az új, innovatív és együttműködő utak keresése okos 
tervezéssel. A magán és a nonprofit szektort is állandóan tájékoztatni kell a folyamatokról, 
valamint lehetőséget és segítséget adni nekik, hogy ők is léphessenek a cél érdekében.

Pető Katalin: Stratégia az idősödés pozitívvá tételéért Új-Skóciában
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Cél 6. Közlekedés
A kor előrehaladtával egyre nagyobb a valószínűsége a demenciának, az agyvérzésnek és a különböző 
szívproblémáknak, éppen ezért több idős ember is arra kényszerül, hogy felhagyjon az autóvezetéssel. 
Számukra más közlekedési alternatívát kell ajánlani, ami nem lehet minden esetben a tömegközlekedés, 
mert sokuknak az is nehézséget okoz, hogy egyedül eljussanak a megállóba, vagy 
felszálljanak a járműre. A segítőknek - akár család, akár önkéntesek vagy mások - itt 
is értékes a hozzájárulása. Még jobban különbözik a városiak és a vidékiek helyzete, 
utóbbiaké hátrányosabb. Nagy figyelmet kell fordítani a gyalogosok biztonságára is.

Cél 7. A különbözőség tisztelete
Minél sokszínűbb Új-Skócia, annál erősebb. A tartomány bevándorlási stratégiája bizonyítja, 
hogy a bevándorlás gazdagabbá teszi a szociális, a kulturális és a gazdasági életet. Ez annál is 
inkább fontos, mivel ezzel csökkenteni lehet a demográfiai hanyatlást és a munkaerő hiányát.
Új-Skóciában mindenféle tekintetben (kor, nem, vallás, szexuális irányultság, politikai nézet, stb.) 
egyenlőséget élveznek az emberek. Külön odafigyelést igényelnek azok az idősek, akik az őslakossághoz 
vagy a franciául beszélők közösségéhez tartoznak, illetve más országokból érkeztek Kanadába. Számukra 
biztosítani kell azt, hogy anyanyelvükön juthassanak információkhoz és szolgáltatásokhoz, például az 
egészségügyi ellátások terén. Szorgalmazzák például egy olyan adatbázis létrejöttét és fejlesztését, 
amiben tolmácsok elérhetőségei szerepelnek, hogy sürgős esetekben azonnal mozgósíthatók legyenek.

Cél 8. Foglalkoztatottság és az átmeneti életszakasz
Napjainkban az emberek hamarabb nyugdíjba mennek még akkor is, ha tovább és egészségesen élnek. Új-
Skóciában az évtized végére a lassuló népességgyarapodás és a nyugdíjasok számának emelkedése miatt a 
munkaerő növekedése nullára fog esni. Így a munkaerő iránti kereslet magasabb bérigényekhez fog vezetni, 
ami gerjeszti az inflációt és ez a fix bevételű lakosság (pl. az idősek) számára még nagyobb nehézséget 
okoz majd, mindezek következtében a kormányzat számára komoly kihívást fog jelenteni a szociális háló 
megtartása (pl. az egészségügy finanszírozása és a nyugdíjak kifizetése). Megoldást jelenthetnek az idősbarát 
és egészséges munkahelyek, a munkaadók által támogatott önkéntesség és az élethosszig tartó tanulás.

Cél 9. Támogató közösségek
Mindenki elismeri, hogy Új-Skóciában a közösségnek hatalmas szerepe van. A támogató közösségek egy 
olyan fizikai és érzelmi környezetet teremtenek, ami hozzájárul az öregedés pozitív megéléséhez, bátorítja 
az öngondoskodást, és különféle tevékenységekre sarkallja az időseket, jelentősen javítva életminőségüket.
A támogató közösségek azok, amelyek hozzásegítik az időseket ahhoz, hogy biztonságban 
érezhessék magukat, ne legyenek kitéve semmilyen erőszakos cselekménynek vagy rossz 
bánásmódnak. Ők is tanulhassanak, kulturálódhassanak, hozzáférhessenek szellemi és rekreációs 
forrásokhoz, valamint lehetőségük legyen arra, hogy fizetett vagy önkéntes munkát végezhessenek.
A Stratégia „Összefüggések és háttér” fejezete a kapcsolódó háttéranyagokat tartalmazza, 
a különböző szintű egyeztetések összefoglalóit, személyes véleményeket, javaslatokat.

Pető Katalin: Stratégia az idősödés pozitívvá tételéért Új-Skóciában
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2.4. Jó gyakorlatok bemutatása
A Stratégiai jó példákat mutat be az Új-Skóciában végzett közösségeket, időseket segítő kezdeményezésekből.

• Gyümölcsszedés és tartósítás: Brit Columbia, Victoria, ahol a közterületen lévő fákról a le nem szedett 
gyümölcsöket barátokkal együtt leszedték és szétosztották szervezetek között. Azóta ezt rendszeresen 
csinálják. 74-en vannak, 186 különböző helyen teszik ezt, 68 ember tartósította ezeket a gyümölcsöket 
(tanulók, nyugdíjasok, szociális munkások), Ez a kezdeményezés erősítette a szomszédság összefogását is.

• Éden alternatíva: idősek otthonába az élet jobbá tétele érdekében állatokat, macskákat, 
kutyákat, madarakat visznek be, akik ott élnek a bent lakókkal. Az otthon kezdeményezte 
a magányosság, kiszolgáltatottság csökkentése érdekében. Gyerekek, iskolások is 
látogatják az időseket, beszélgetnek, társasoznak, leckét írnak, kertészkednek. 
Az elmagányosodás, unalom ellen hat, biztosítja az aktivitást és a hasznosság érzését.

• Csapatépítések: multikulturális környezetben, orvosi központokban. Diákok hozták létre a 
munkacsoportot az idős emberek igényeinek jobb megismerése és érvényesítése érdekében.

• Idősotthon falak nélkül: otthoni ellátás biztosítása, mint bármely   
idősotthonban. Rendszeres orvosi ellátás, étkezés, gondozás biztosítása.

Az új-skóciai kormányzat honlapjáról 2012-es információ, hogy az eltelt idő alatt (2005-
től) minden régióból több mint 1000 ember szólt hozzá a Stratégiához. 190 társadalmi 
cselekvést, intézkedést hajtottak végre, hogy a fenti 9 cél megvalósulhasson. A 
tartományi kormányzatnál külön osztály (Department of Seniors) foglalkozik az idősekkel.

3. Összegzés, konklúzió

 Emberi méltóság, egyenlő bánásmód, közösségi részvétel, tisztelet, biztonság, önrendelkezés, 
önkiteljesedés, létbiztonság (a Stratégiai fő szempontjai) – milyen egyszerűnek tűnő szavak, hiszen az emberi 
létezés alapvető igényeit fejezik ki. De vajon valóban biztosíthatóak-e mindenki számára Magyarországon? 
Figyelünk-e egymásra? Embernek tekintjük a 65-70-80 éves embereket, akik esetleg már inaktívak, nem 
termelnek társadalmi hasznot, talán már nehezebben mozognak, lassabban értenek meg dolgokat? Kell-e 
hogy a kormány vállalja az idős emberek társadalmi jóllétének biztosítását? Ki és mit tehetne a szeniorokért?
 Ilyen és hasonló kérdések kavarogtak bennem a Stratégia olvasása 
során. Nem egyszerű kérdések, s különösen nehéz a válaszokat megtalálni…
Igazi kihívás egy andragógus (leendő geronto-andragógus) számára az érdeklődés ráirányítása egy 
társadalmi csoport problémáira és igényeire; a segítő tenni kész közösségek megtalálása. Különösen 
nehéz ehhez a források biztosítása, a lehetőségek és igények találkozásának megteremtése. 
Fontos, hogy tisztában legyünk a szeniorok növekvő társadalmi rétegének lehetőségeivel és 
igényeivel, - és ha máshol nem is - közvetlen környezetünkben tegyük meg a lehetséges lépéseket!
 A hamarosan megvalósuló Szentendrei Korközpont célja, hogy egy 27 ezer fős település 50 év 
feletti lakosságának biztosítson közösségi teret, információs központot, tanulási lehetőséget és módot 
problémáinak feltárására, és igényeinek kifejezésére. Bízom benne, hogy a Szentendrei Korközpont 
példát és mintát adhat a különböző szervezetek sikeres együttműködésére, felhívva a figyelmet 
arra, hogy időt, figyelmet, energiát, sőt anyagiakat kell a harmadik kor tagjai fejlődésének szentelni, 
így biztosítva, hogy a helyi közösségnek, és társadalmunknak sokáig hasznos tagjai lehessenek.

„A jövő megkezdődött. Minden nap megkezdődik, s a mi kezünkben van.” Heinrich Meng

Pető Katalin: Stratégia az idősödés pozitívvá tételéért Új-Skóciában
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Felhasznált irodalom:

Frank Schirrmacher: A matuzsálem összeesküvés, Budapest, 2007, Scolar Kiadó (1)
Jászberényi József: Az aktív időskor lehetőségei Magyarországon, Budapest, 2009, Jaffa (2)
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Internetes letöltések:
Stratégia az idősödés pozitívvá tételéért Új-Skóciában
http://www.gov.ns.ca/seniors/pub/2005_StrategyPositiveAging.pdf
letöltés ideje: 2012. január 2.

Új-Skócia kormányának honlapja
http://www.gov.ns.ca/seniors/strategy_for_positive_aging.asp
letöltés ideje: 2012. január 4.
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HEGEDŰS ÁGNES

IDŐSOKTATÁSI LEHETŐSÉGEK LETTORSZÁGBAN

Bevezetés

 Az időskori tanulás kiemelt szerepét egyre több ország egyre sokszínűbb lehetőségek megteremtésével 
próbálja alátámasztani. Habár koncentráltan általában csak a felnőttoktatási stratégiák kerülnek előtérbe, 

mégis megfigyelhető egy több irányból fakadó igény arra, hogy 
az idősoktatás hasonlóan tudatos fejlesztési területté váljon.

 Lettország lakossága 2.070.371 fő, amelynek 21,8%-a nyugdíjas korú. 
A 2011/2012-es demográfiai adatok és a korábbi évek adataiból 
kiolvasható tendenciák azonban itt is felhívják a figyelmet az 
Európa egészére jellemző elöregedő társadalmak kialakulására. 
A csökkenő születésszám, a növekvő halálozási százalékok, 
és a migráció is Lettország társadalmának szerkezeti 
átalakulásához járul hozzá. Egyre több fiatal utazik külföldre, 
jellemzően a fiatal felnőtt korosztály, és csupán kis százalékuk 
tér vissza szülőföldjére. Erre a problémára reagálva a lett 
kormány 2011-2012-ben egy célzott kampányt indított, amely 
olyan intézkedések megvalósítását célozta, amelyek által a 
hazában maradás kecsegtetőbbé válik az elutazáshoz képest.
Az oktatás szerkezetét tekintve Lettország átlagosnak 
mondható abban a tekintetben, hogy a klasszikus 
nevelési színterek mellett egyéb, nem állami támogatású 
és szervezésű tanulási lehetőségek is megjelennek.

Időskori tanulási felületeket jellemzően a regionális művelődési vagy oktatási központok 
biztosítanak, ezen felül civil és vállalati szervezésű tevékenységek is fellelhetőek, utóbbi 
azonban egyelőre nem széles körben elterjedt (a kisszámú nagyvállalati jelenlét következtében).
Az Európai Unió által létrehozott, tagállami támogatással és megvalósítással működtetett 
Lifelong Learning Program Lettországban is nagymértékben hozzájárult a felnőtt- és 
idősoktatási tanulási paletta kibővítéséhez, és az alapvető szemléletformáláshoz is.

Idősoktatási lehetőségek

Az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósult „Nyugdíj előtt állók       munkaerő- piaci integrációja”  
projekt 2007-2008-ig terjedő intervallumot ölelte fel. A következő eredmények elérését remélték:

• 200 fő nyugdíj előtt álló ember motiválása (fókuszáltan a hátrányos helyzetű régiókból) a   
munkaerőpiacra való visszatérésre

• a projektben résztvevők önbecsülésének növelése és a közösségi életben való aktív szerepvállalás 
ösztönzése

• fenntartható és multiplikálható motivációs modell kialakítása a nyugdíj előtt álló korosztály 
bevonására

1   http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/population-census-2011-key-indicators-33613.html, 2013. 01. 08-i szűrés eredménye. 
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A projektben megvalósult tevékenységek során a célcsoporttal foglalkozó facilitátor/
mentor felkészítése, motivációs, szociális érintkezésre, önismeretre, informatikai ismeretekre 
fókuszáló modulok, tanulmányút realizálódtak. Sikernek könyvelhető el, hogy a projektet 
megkezdő 211 főből 201 sikeresen teljesítette a projektben megvalósított tevékenységeket.

 A Magyarországon megvalósuló Kattints rá, nagyi! programhoz hasonló 
kezdeményezés Lettországban is számos internet felhasználóval gazdagította a lakosságot. 
A „Kapcsolódj, Lettország!”  a Lattelecom telefonszolgáltató társadalmi szerepvállalás tevékenysége 
révén minden évben újra elindítja ezt a kampányt. 2012-ben 6680 fő senior szerzett számítástechnikai 
ismereteket, amely létszám négyszer nagyobb a 2011. évi eredményeknél. Az oktatásban 99 tanár 
vett részt, harmaduk a fővárosban Rigában adta át tudását a résztvevőknek. Összesen 62 város 
128 iskolájában biztosítottak lehetőséget ingyenes képzésre. A képzésbe bevontak elmondása 
szerint a projekt legjelentősebb hozadéka az információhoz való hozzáférés megkönnyítése, az 
önbecsülés növelése, valamint a magányosság és a társadalmi kirekesztődés csökkenése volt.

 Az Európai Bizottság (EB) Egész életen át tartó tanulás programja minden tagállamban 
elérhető. Az idősoktatáshoz érintőlegesen minden tevékenysége kapcsolódik, azonban érdemes 
kiemelni az időskori önkéntességre lehetőséget adó részelemét.  Az önkéntesség bár nem 
direkt, a formális keretekben megszokott tanulási lehetőséget nyújt, mégis személyiségalakító, 
nem-formális tanulási alkalmakban gazdag, így hozzájárul a geronto-edukáció minden jellemzőjének 
megtapasztalásához. Lettországban a Grundtvig program keretében társadalmilag hasznos 
tevékenységek megvalósítására van lehetőség. A program az EB által meghatározott szabályok szerint 
zajlik: az önkéntes tevékenység minimum 2 fő küldésével/fogadásával történik 3-8 héten keresztül. 

 Kiemelkedő lehetőségnek tekinthető a Ventspils Főiskola Élethosszig tartó tanulás központja 
és a rigai Gazdasági Főiskola által közösen szervezett „Best Agers- Szakemberek tapasztalatának és 
tudásának felhasználása üzleti- és kompetenciafejlesztéshez a Balti-tenger Régióban”  tevékenység 
sorozat az INTERREG program támogatásával. A program Kurzeme régió 55 év feletti korosztályát 
ösztönözte ingyenes oktatási tevékenységen való részvételre. A délutáni találkozások során a résztvevők 
saját szakmai- és élettapasztalatukat adhatták át a jelenlévőknek (akik között minden korosztály tagjai 
képviseltették magukat). A program céljai között szerepelt még egy olyan pedagógiai és együttműködési 
modell kialakítása, amely a jövőben is fenntartható módon alkalmazható, disszeminálható.
 
Összegzés

 Lettország lakosságának öregedése ugyanúgy prognosztizálható, mint az európai országok 
zömében, azonban a kivándorlás is nagyban hozzájárul a társadalom korösszetételének megváltozásához.
 Az idősoktatási lehetőségek a lettországi állami intézmények által garantált módok mellett 
jellemzően inkább projekt- alapú tevékenységekben koncentrálódnak. A strukturális alapoknak és a 
civil kezdeményezőkészségnek, innovatív szemléletmódnak köszönhetően számos képzési lehetőség 
elérhető a senior korosztály számára, azonban a meglévő programok száma még így is csekély.

Hegedűs Ágnes: Idősoktatási lehetőségek Lettországban
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KARDON EDIT

AZ AMERIKAI ILR ÉS EGY JÓ GYAKORLATA

ILR- Institute for Learning in Retirement

Dolgozatomban szeretném bemutatni részletesen az ILR szervezetet. Írásomban összefoglalom 
az ILR kialakulásának történetét, működését. Ezután megnézném, hogy egy területen 
miként működik az adott szervezet, és milyen lehetőségeket biztosítanak az idősek számára.

Az első Institutes for Learning in Retirementet 1962-ben hozták létre az Egyesült Államokban, amelyet 
Institute for Retired Professionalsnek neveztek. Az alapítást nagyban támogatta a New School of Social 
Research. A program annyira sikeresnek bizonyult, hogy a következő 25 évben a koncepció világszerte 
elterjedt. 1988-ban harminc ILR együttműködésre lépett és megalkottak egy önkéntes társulást, melyet 
Elderhostel Institute Networknek (EIN) neveztek el. Az EIN céljaként tűzte ki, hogy támogassa a nyugdíjasok 
számára újonnan létrejövő szervezeteket, továbbá a fejlesztésekben segítse őket. 1988 és 1999 között több 
mint 200 új ILR jött létre Észak-Amerikában az EIN égisze alatt. A finanszírozást úhy oldották meg, hogy 
minden egyes független szervezet éves tagdíjat fizetett az EIN-nek. Minden intézmény önálló és független, 
de van 3 közös tulajdonság, amely összeköti mindhármukat.1  Az első közös vonás az, hogy minden kis 
intézményt támogat a befogadó egyetem, főiskola, így részét képezi az intézményrendszernek. A második 
közös pont az, hogy minden befogadó intézményt az idősebb tanulók támogatnak. A harmadik pedig az, hogy 
ösztönözik az önkéntesek részvételét a szervezetben, így segítvén elő az időssel való kapcsolatteremtést.  

Harvard Institute for Learning in Retirement (HILR):
Ez a szervezet egész évben előadásokat és rendezvényeket szervez. Tartanak előadássorozatokat, 
amelyek a nagyközönség számára is nyitottak. Emellett a közösség tagjai minden pénteken részt vehetnek 
előadásokon, bemutathatják írásaikat. Hétvégenként pedig különböző kirándulásokra mehetnek el. 

Kik a szervezet tagjai?
Az HILR egy élénk közösség, melynek tagjai visszavonult, vagy félig visszavonult egyetemi oktatók, 
professzorok, akik szerettek volna csatlakozni az élethosszig tartó tanulás programjához a Harvard 
Egyetemen. A szervezetet 1977-ben alapították a Harvard Egyetem egy továbbképző intézeteként. 
A HILR-nek mintegy 550 tagja van, akik életük során különböző területeken 
dolgoztak, mint például: egyetemi tanár, orvos, mérnök, jogász, pszichológus, 
üzletember, képzőművész. A résztvevők életkora 55 és 95 év között van.

Az oktatás formája
Két fajta tanulási metódust használnak az oktatás során. Az egyik az egymástól való tanulás módszere. 
Emellett a másik tanítási forma, amely szorosan kötődik az első fajtához, hogy mindenkinek aktívan 
részt kell vennie a tanulmányi csoportokban. A tanulók közösen hoznak létre tanterveket az egyes 
tantárgyakból. A kurzusok szeminárium jellegűek, ahol nagy hangsúlyt fektetnek az előzetes 
felkészülésre és az adott téma megvitatására, ezzel erősítve, hogy mindenki aktívan részt vegyen 
az alkalmakon. A szervezet tagjai közül bárki tarthat előadást, nem kell profi oktatónak lennie. 

1 http://www.roadscholar.org/ein/learning_na.asp, Letöltés ideje: 2013.01.10.
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Például: egy nyugalmazott bíró ajánlhat tanfolyamot ’Politika és hatalom összefüggései a Legfelső 
Bíróságban’ témakörben. Azonban ennél sokkal valószínűbb, hogy egy egykori bankelnök indít 
el például Platonról vagy Szofoklészről előadássorozatot. Ezen felül a tagok kedvezményes 
áron vehetnek részt a Harvard Extension School és a Harvard Summer School képzéseken. 

Curriculum: 
Minden félévben körülbelül 50-60 tanfolyam van, amelyet a tagok vezetnek. Minden tanfolyamnál 
van heti olvasmány, amelyet a csoport tagjainak el kell olvasni, majd közösen az alkalmak során 
megbeszélésre kerül az adott könyv. A tanfolyamok nem zárulnak vizsgával, nem kapnak osztályzást és 
bizonyítványt sem. Minden tag részt vesz 1-3 kurzuson a két félév során. Az oktatás 12 héten keresztül 
folyik, szeptember közepétől december közepéig és február közepétől május közepéig. Hetente 
egyszer tartanak órákat, amelyek hossza két óra, és 10-től 12-ig vagy 1-től 3-ig tartanak.  Emellett 
vannak olyan tanfolyamok, amelyek csak 6 vagy 7 hétig tartanak. A részvevők a tanfolyamok széles 
skálája közül választhatnak érdeklődésüknek megfelelően. Kínálnak bölcsészeti, történelmi, politikai, 
irodalmi és költészeti, művészeti, építészeti, tudomány és technológia témakörben is képzéseket.

A HILR honlapján közzétett néhány mintatanterv2: 
A mintaterv tartalmazza a kurzus rövid leírását, a tanfolyamok által feldolgozott olvasmányok 
listáját, és egyéb segédanyagokat (PowerPoint prezentáció). A tematika leírja, hogy heti szinten 
mennyi időt fog igénybe venni az irodalmak feldolgozása. A képzések témái nagyon színesek.
Néhány példa:

• Kognitív nyelvészet
• Chicago (építészeti szempontból kerül bemutatásra Chicago. 

A képzés része egy chicagoi kirándulás is.)
• Kína felemelkedése mit jelent Ázsiának
• Orhan Pamuk és Törökország (2006-ban irodalmi Nobel-díjat kapott) 
• Hablemos Español
• Karen Amstrong: A history of God
• Caesar és a Római Köztársaság utolsó napjai
• Relativitáselmélet, kvantummechanika 

Hogyan válhat valaki taggá?
A szervezet korlátozott taglétszámmal rendelkezik, így minden évben csak bizonyos számú 
jelentkezőt vesznek fel, amelyre minden év februárjában és szeptemberében kerül sor.
A jelentkezőnek egy felvételi beszélgetésen kell részt vennie, amely során a bizottság felméri az adott 
személy intellektuális képességeit, az elköteleződésüket az aktív tanulásra. Ezen kívül hajlandóságukat a 
tanulmányi csoportok vezetésére, és egyéb közösségi programok megszervezésében való segédkezésben. 
A jelentkezés e-mailen keresztül történik. A honlapról letölthető a jelentkezési lap, amit csak 
nyomtatott formában fogadnak el. A következő jelentkezési határidő az őszi félévre 2013. április 5.
A honlapon található egy rovat, ahol a gyakori kérdésekre adnak választ a szerkesztők.

2 http://hilr.dce.harvard.edu/curriculum, Letöltés ideje: 2013.01.10.

Kardon Edit: Az amerikai ILR és egy jó gyakorlata
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Kérdések: 
1. Hogyan lehet jelentkezni a HILR-be, és milyen képesítés szükséges, hogy az egyén tag legyen?

A tagságot kérvényezni kell minden félévben, melynek benyújtási határideje előre megadott. 
A felvételi során megvizsgálják, hogy az adott illetőnek milyen motivációi vannak, 
hogy bekerüljön a szervezetbe. Ezen kívül nézik, hogy milyen oktatási és karrier 
tapasztalatokkal rendelkezik. Miután a felvételi bizottság úgy ítélte, hogy a felvételiző 
alkalmas a pozícióra, a tagnak azonnal el kell kezdenie az aktív részvételt az oktatásban.

2.  A HILR-be való jelentkezésnél elengedhetetlen, hogy valaki nyugdíjas legyen? 
Igen, nyugdíjasnak kell lenni. Nem dolgozhat mellette teljes állásban, hiszen a szervezet sikere a 
tagok aktív közreműködésében rejlik, amihez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű szabadidő. 

3. Csak Harvardos öregdiákok jelentkezhetnek? 
Nem. Bár szinte a tagok 30 százaléka Harvard diplomával rendelkezik. A szervezet mindenki számára nyitott.

4. HILR tud diplomát adni?
 Nem. A képzésen nem kell vizsgázni, a tanulók nem kapnak bizonyítványt, 

pusztán a tanulás és tudás gyarapításáért járnak a hallgatók a tanfolyamokra.
5. A tagság csak a Boston területén élőkre vonatkozik? 

Nem. Befogadnak résztvevőket távolabbi területekről is.
6. Mindenkinek kell tanfolyamot vezetni? 

Nincs ilyen követelmény. Azonban gyakori, hogy a tanulók több év elteltével úgy találják, 
hogy képesek a csoportvezetésre. Ehhez a feladathoz korábbi tanítási tapasztalat nem szükséges.

7. Hány kurzuson lehet rész venni egy szemeszterben? 
A tagok felvehetnek 3 teljes szemeszteres képzést félévenként, vagy ezzel egyenlő számú fél-féléves 
kurzusokat.

8. Minden évben újra kell jelentkezni? 
Nem. Ha egyszer valaki taggá válik, akkor utána továbbra is tag marad addig, amíg a 
feladatot aktívan el tudja látni. Emellett azonban a szabályzat kimondja, hogy a tagság 
fenntartásához szükséges a tagok regisztrációja az osztályokba minden félévben. 

9. A HLR-ben van-e tagsági díj, és ha igen, akkor mennyibe kerül?
A HILR tagnak belépéskor nem kell fizetnie semmit. Azonban éves 
tagdíj van, ami 800 dollár. Ezt az összeget lehet két részletben is befizetni.

A honlapon megtalálható az elmúlt években elhangzott legsikeresebb előadások 
rövid  bemutatója éspontos dátuma. Emellett fényképes bemutató van az előadókról is.

2012-ben tartott néhány előadás:
• Schubert előadás és ismertető. Az előadást a bostoni egyetem zeneművészeti professzora tartotta. 
• Shakespeare a Hamlet után. Az előadást a Harvard Egyetem professzora vezette.
• Az amerikai középosztály című kerekasztal beszélgetés.

Kardon Edit: Az amerikai ILR és egy jó gyakorlata
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ROBERT SNYDER

AGEIZMUS A HIRDETÉSEKBEN

Fogalom meghatározások

Az ageizmus (főnév) 1969-ig nem jelent meg az angol nyelvben. A szó előítéletet vagy 
diszkriminációt jelent egy bizonyos korosztállyal, különösen az idősebbekkel szemben.

Az idős (melléknév, főnév) 1611-ben került az angol nyelvbe. A Webster Szótár 
szerint a szó azt jelenti, hogy „meglehetősen öreg, kifejezetten középkoron túli”.

 A reklámvilág állandósítja az öregedés mítoszait és sztereotípiáit - mondja a marketing 
szakértő. Sok hirdető és reklámügynöksége az ifjúság kollektív imádata miatt elhanyagolja a 
legnagyobb, legtehetősebb fogyasztói csoportot Amerikában. De nem lenne bölcs dolog, ha az 
idősebb korosztályokat kihagynák a legtöbb marketing tervből. Úgy tűnik az idősebb felnőttek 
nevetségessé tételét, és velük szemben sztereotípiák alkalmazását számos iparág oly mértékben 
tolerálja, ami országunkban soha egyetlen másik csoporttal szemben sem lesz megengedett.  

Hogy jutottunk idáig?
 Azok, akik egy terméküket akarják hirdetni vagy promotálni, a XIX. század óta keresik a módját 
a célpiaccal való kommunikálásnak. A tömegmarketing a II. világháború után vált rendkívül sikeressé. 
A kutatók és marketingesek azon felfedezése, hogy a fogyasztók a demográfiai (főként az életkorral és 
jövedelemmel kapcsolatos) adatokon keresztül megérthetők, és így a hirdetésekkel sokkal pontosabban 
megcélozhatók, magyarázat lehetne a XX. század utolsó 50 évének marketing kommunikációjára.

Demográfia alapú marketing
 Könyvek születtek a különböző generációkról. Kutatásokat végeztek élethelyzetekről, 
melyekkel az 50 év felettiek többsége már szembesült, vagy szembesülni fog a még hátralévő éveiben. 
Mégis, ezek a kiegészítő eredmények nem igazán változtatták meg a fogyasztókról 
alkotott gondolkodásunkat. A több éves kutatások és a demográfia alapú marketing sztereotip 
képeket alkotott a lakosság különböző szegmenseiről. Ezek a képek annyira beleivódtak a 
gondolkodásunkba, hogy már azt is nehéz észrevennünk, hogy az ageizmus egyáltalán létezik. 
 Mivel a kutatók egyre kifinomultabbá váltak az emberi viselkedés megközelítésében és 
megértésében, azt gondolhatnánk, hogy a marketing új módszerei és a hirdetési kommunikáció csak az 
elmúlt 50 évben alakultak ki. Előrelépések ugyan történtek, de ha a hirdetéseket megfosztjuk a ma divatos 
sallangoktól, kiderül, hogy a mai hirdetők stratégiái hasonlítanak az 1950-es években használtakhoz. 
 Az elmúlt néhány évben a hirdető vállalatok következetesen arról számolnak be, hogy a 
marketing költségek emelkednek, a befektetések megtérülése pedig csökken. Ennek ellenére az 
iparág továbbra is „ugyanazokat a dolgokat teszi, és mégis jobb eredményeket vár el”. A valaha 
csodaszernek tekintett ügyfélkapcsolati marketing erőfeszítései az értékesítés növelésére és az 
élethosszig tartó kapcsolat kiépítésére az ügyféllel nem hoztak igazán kielégítő eredményeket.
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 Ezzel a háttérrel az új millennium kapujában logikusnak tűnne, ha a marketingvilág 
megnyitná a kollektív tudatát az új és messze ható ötletek előtt, amelyek a feje tetejére 
állítanák a marketingvilágot úgy, mint ahogy az Internet tette a világunk technológiai oldalán. 
Az Internet szó szerint alapvető technológiai stratégiai változásokat kényszerített ki, a cégek 
pedig tolonganak, hogy fénysebességgel kapcsolódhassanak. Mindez gyorsan történt, 
tekintet nélkül a bármely cég tulajdonában lévő márka nagyságára vagy a márkaértékre. 
Az Internetnek mindegy, hogy milyen márkát lát a felhasználó, vagy, hogy milyen korú a felhasználó: 
az Internet márka-vak és kor-vak. Ugyanakkor a marketingvilág  emberi viselkedést motiváló alapvető 
értékekhez és az agytudományhoz való hozzáállásában szemernyi változás sem érzékelhető. A gondolati 
váltásnak legalább annyira drámainak kell lennie, mint a technológiai váltás volt. Ugyanakkor el fog 
tartani egy darabig, amíg egy összehangolt folyamatos erőfeszítés hatására a társadalmi gondolkodásban 
tartós változás következik be a lakosság idősebb rétegeivel kapcsolatos szemléletmódban.  

Reklámipari számok és tendenciák
A marketing és reklám jelenlegi helyzete az Egyesült Államokban a következőképpen foglalható össze:

• Már mindannyian kategorizálva vagyunk életkor, jövedelem és generáció szerint
• Azt feltételezik, hogy egy bizonyos életkorban, egy bizonyos magazint 

olvasunk, vagy ugyanazzal a generációs címkével látnak el bennünket 
(földrajzi, boomer, X-generáció), mintha egy generáción belül egyformák lennénk 

• A reklámvilágot az ifjúság uralja. Az eladni szándékozó cégek megbabonázottan 
törekszenek a fiatalok piacának meghódítására. Érvelésük a következő: ahhoz, hogy a jövőben 
megtartsuk a piaci részesedésünket, addig kell őket megszereznünk, amíg még fiatalok. A kutatás 
azt igazolja, hogy ez ostobaság, a cégek és hirdetők mégis azt teszik, amit mindig is tettek, és az 
50 éveseket és idősebbeket a legtöbbször feleslegesnek minősítik a nagy hirdetők médiavásárlói.

Az öregedés mítoszai 
Társadalmunkban az öregedést tartósan rögzült mítoszok övezik. Mint a legtöbb mítosz, az öregedésről alkotott 
is a valóság és a képzelet zavaros keveréke. Íme néhány a legismertebbek közül, egy-egy mondatba tömörítve:

• Ha megöregszel, megbetegszel
• Ha megöregszel, már nem érdekel az intimitás
• Ha megöregszel, már semmi újat nem vagy hajlandó kipróbálni
• Ha megöregszel, elveszíted az irányítást a testi funkcióid felett
• Ha megöregszel, használhatatlanná válsz a munkahelyeden
• Ha megöregszel, nem érted a technológiát
• Ha megöregszel, nem élsz társadalmi életet
• Ha megöregszel, nem tudsz mindenben teljes erőbedobással részt venni
• Ha megöregszel, nem tudod elvégezni a rád eső feladatokat 
• Ha megöregszel, segítségre szorulsz a döntéshozatalban

Rendszeresen halljuk ezeket a mítoszokat, általában valamilyen valós történethez 
kapcsolva, ám mindig jelentős ellentmondásban a legutóbbi tudományos eredményekkel. 
 A nagyközönség általában, a hirdetéssel foglalkozók pedig kifejezetten arra vannak programozva, hogy 
az öregedést valami rossz dolognak tekintsék. Mintha 40 év fölött már semmire sem lennél alkalmas. De a 
legtöbb egészséges, idősebb emberrel beszélgetve megtudhatod, hogy az öregedésnek sok pozitív oldala is van. 

Robert Snyder: Ageizmus a hirdetésekben



20

Dr. J. W. Rowe és R.L. Khan PhD, a „Sikeres öregedés” szerzői azt mondják, hogy „a sikeres öregedés 
egyéni döntések és magatartás függvénye…, ami egyéni választással és erőfeszítéssel érhető el”. 
Sok reklámszakember – copywriter, művészeti igazgató, account executive és média vásárló 
– vevő ezekre a mítoszokra, és állandósítják az ageizmust az iparágunkban azáltal, hogy 
nincsenek tudatában annak, hogy mivel jár az érett felnőtteknek szóló marketing. Elképzelhető, 
hogy a fiatal reklámosoknak könnyebb olyannal foglalkozniuk, amit ismernek és értenek… 
ami a számukra vonzóbb. Gyakran azt gondolják „az idősebb fogyasztókat úgyis elérjük”. 
A kemény tény az, hogy a baby boomerek puszta száma mindent meg fog változtatni az elkövetkező 15 évben. 
Az a reklámügynökség, amelyik megérti ezt, és véget vet a reklámokban az ageizmusnak, az fennmarad.

Az új fogyasztói tömeg 
 Több mint 12 évvel ezelőtt, David B. Wolfe, „A kortalan piac szolgálatában” 
című könyv szerzője az emberi viselkedés megértése folyamatának 
következő lépéséről írt, és arról, hogy ez hogyan tükröződik a marketingben.
Az emberi agy tanulmányozása néhány olyan megdöbbentő következtetéshez vezetett, amelyek 
homlokegyenest ellentmondanak az alapvető marketing stratégiának. Wolfe szerint a középkorú 
emberek befelé fordulóbbak, individualistábbak, és autonómak: a befelé forduló középkorú elme 
szubjektívabb, kevésbé jól elemezhető objektív paraméterek mentén, mint a fiatalok objektívebb 
irányultságú elméje.  Az idősebb fogyasztók árnyaltabban gondolkodnak, a szürkének több árnyalatát 
is észreveszik, míg a fiatal fogyasztók csak fekete-fehérben érzékelik a világot. Ez az oka annak, 
hogy a fogyasztók korának előrehaladtával a fogyasztói kutatások egyre kevésbé megbízhatók. 
Minél fokozottabban én központú a középkorú elme, annál kevésbé elnéző a marketing 
kommunikációval szemben, ha az tagadja az egyéniséget és a vásárlási folyamat elszemélyteleníti 
a vásárlói élményt. Ezért csökkent a vásárlói hűség a fogyasztói réteg idősödésével.
Az autonóm középkorú elme sokkal ellenállóbb, mintsem hogy meghajoljon mások akarata előtt. Ezért 
az érv-stílusú reklámozás, ami keményen próbálja értékesíteni a termék jellemzőit, a funkcionális 
előnyöket és a gazdasági értékeket, a lakosság korosodásával sokat veszített a hatékonyságából. 
A marketingesek mindenhol tudják, hogy valami rossz, de nem tudják, hogyan kell használni a rendelkezésükre 
álló hagyományos korfüggő demográfiai információkat ahhoz, hogy javuljanak az eredmények. 
Amíg nem lesz elég „zajos” a próbálkozás egy alapvető elmozdulás felé abba az irányba, hogy az új 
fogyasztói tömegre úgy tekintsenek, mint egy „kortalan piacra”, addig a marketing módszerekben 
(melyek az ageizmus felé hajlanak) nem lesz változás.  A hirdetők és a marketingesek továbbra is azt 
teszik, amit eddig is tettek, mert ez könnyebb számukra, mint új utakon járni, még ha az új út a 
potenciális vevőkkel való jobb kommunikációt eredményezne is, és végső soron nőne a bevétel is.
Végül is, a világ egy globális gazdasággá alakult. Ezt a tényt nem lehet megmásítani vagy 
visszafordítani. Azok a marketing stratégiák, amelyek a múltban sikeresek voltak Észak-
Amerikában, egyszerűen nem működnek egy multikulturális világban. Gondoljunk csak a most 
tanuló fiatal MBA-sokra. Hogyan várhatjuk el tőlük, hogy megértsék a kínai piacot? A koron 
keresztül? Generációs tapasztalatokon keresztül? A jelenlegi rendszer kommunikációs csődre van 
ítélve. A jövő marketing kommunikációjának az időtlenség és a kortalanság elvén kell alapulnia. 

Robert Snyder senior partner a Mature Market Group-nál, ami a J. Walter Thompson Worldwide 
része, és tagja az ICAA tanácsadó testületnek. Telefonos elérhetősége: 214-855-5155.
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50 felettiek számok és tények
• Jelenleg Amerika felnőtt lakosságának 38%-a 50 év feletti, és ez a szám 2020-ra 47%-ra ugrik majd.

(Népszámlálási Iroda)
• Az amerikai bankokban és pénzintézetekben elhelyezett személyes vagyon 80%-ának tulajdonosai 

50 év felettiek, és a teljes elkölthető jövedelem 50%-ával is ők rendelkeznek. (Age Wave Report, 2001)
• Minden nap kb. 6000 amerikai ünnepli a 65. születésnapját. (Sellint to Seniors, 2001)
• Annak a személynek, aki 1998-ban töltötte be a 65. életévét, a várható élettartama 17,8 évvel 

hosszabb. (Research Alert, 2001)
• 1999-ben a Meridián szerint a háztartások nettó vagyona a háztartásfő kora szerint: 55-64: $145,000; 

65-74: $190,000; 75 +: $132,900. (Administration on Aging, 2001)
• A saját tulajdonú lakással rendelkezők százalékos aránya 1999-ben: 50-54: 77,8 %; 55-59: 80,7 %; 

60-64: 81,3%.

Költés: 
• Az 50 év feletti fogyasztók átlag heti 75,24 USD-t költenek élelmiszerre. 

(International Dairy-Deli-Bakery Association, 2001)
• A Cotton Incorporated Lifestyle Monitor által készített felmérés szerint az    50-55 közötti nők a 

következő összegeket költötték ruhára az elmúlt hónapban (2002. június): semennyit 20%, $1-$50 
között 30 %; $51-$100 között 14 %; $101-$200 között 20 %; $200 felett 17 %.

• Az 50 év feletti felnőttek vásárolják meg az új autók 41 %-át, és a luxusautók 48%-át. A 60-69 év közötti 
fogyasztói korosztály új gépjármű vásárlása több mint a duplájára nőtt a korai 1970-es évek forgalmához 
képest. (Age Wave Report, 2001)

• Manapság az összes luxusutazás 80 %-ára 50 év felettiek mennek el, és 74 %-kal többet költenek egy 
átlagos nyaralás alkalmával, mint a 18-49 évesek. Az Age Wave Report 2001-es beszámolója szerint az 
50-es éveikben lévők 40 %-kal nyaralnak többet, mint tették azt a 40-es éveikben.

Gyógyszer és egészségügy
• Az idősebbek által leggyakrabban használt 50 receptre felírt gyógyszer esetében az egy vényre fordított 

átlagos éves költés 2001 elején 956 USD volt. (AARP) 
• Az 50 +-os fogyasztók vásárolják a receptre felírt gyógyszerek 77 %-át, és a szabad forgalmazású 

gyógyszerek 61 %-át. (Advertising Age, 2000)
• Az idősebbek jövedelmük 12-19 %-át fordítják az egészségbiztosítás által nem fedezett egészségügyi 

kiadásokra. (AARP, 2001) 

Technológia
• Az 50 pluszosok fele rendelkezik otthoni számítógéppel, és 70 %-uknak internet hozzáférése is van. 

(Advertising Age, 2000)
• A legnépszerűbb online tevékenységek az idősebb internetezők körében a Pew Research Center 

2000-ben készült tanulmánya szerint: e-mail 93 %; egészséggel kapcsolatos információk keresése 53 %; 
pénzügyi információszerzés 44 %; politikai hírek olvasása 36 %; játék 32 %; 
részvények adás-vétele 12 %.

Robert Snyder: Ageizmus a hirdetésekben
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Idézetek
• „Médiavásárlók becslése szerint a tavalyi 8 milliárd USD reklám költés 55 %-a irányult az idény előtt 

lekötött és az idény alatt vásárolt TV reklámokon keresztül a 18-49 éves korosztályra. A maradék a 18 év 
alatti gyerekekre, és a 25-54 év közötti felnőttekre ment.” (Ad Age, 5/13/02)

• A mai reklámok kevesebb mint 10 %-a irányul az 50 év felettiekre, az egy évtizeddel ezelőtti 1-2 %-hoz 
képest. (Age Wave, 2002)

• A gyógyszeripari reklámok kivételével a legtöbb hirdetésben kigúnyolják, rossz humorral és 
sztereotípiákkal illetik az idősebbeket.

• „Sok olyan márkának, amelyikkel dolgozunk, szexisebb a fiatalabb fogyasztóknak hirdetni, mert ők 
trendibbek, megelőzik a divatot, társadalmi életük a nyilvánosság előtt zajlik. A marketingre költhető kevés és 
értékes dollárral a hirdetők szeretnék… a jövőbe fektetni a pénzüket.” (Melissa Pordy, SVP of print, 
Zenith Media) 

• „Van manapság egy nem logikusnak tűnő trend, az, hogy a baby boomer generáció mostanra, amikorra 
elérte az 50-es éveit, már az a réteg, amely a legtöbbet költ. A Nielsen Media Research most a 35-64 
éveseket követi, ami bizonyíték arra, hogy egyes hirdetők úgy tekintenek erre a demográfiai csoportra, 
mint amelyben a ténylegesen költő fogyasztó van.” (David Poltrack, EVP, research and planning at CBS)

• „A hirdetőknek meg kell érteniük a mai 50 feletti népesség kifinomultságának változását. A 
boomerek a nekik szóló hirdetésekben a saját korosztályuk tagjait akarják látni a 20- és 30- éves 
szereplők vagy a 70+ sztereotípiák helyett.” (Les Harris in Quirk’s Marketing Research Review 2000)

• Az 50 felettiek alkotta piac több mint 1,6 trillió dollár vásárlóerővel rendelkezik… 
még ilyen mennyiségű készpénzzel is „a vállalati Amerika bizalmatlan” mondja egy 
hirdetési szakember… A marketingeseknek közvetlenül ezt a célcsoportot kellene elérnie, 
hiszen 2020-ra háromból egy fő amerikai már ebben a csoportban lesz. (Ad Age, 2000)

• Azok a marketingesek, akik azért aggódnak, hogy a termékük az öregek márkájaként lesz 
elkönyvelve, megtaníthatnák a 30 éves márka-menedzsereiket arra, milyen a náluk kétszer 
idősebbek cipőjében járni. Tudják meg, hogy azok, akik elérik a nyugdíjkorhatárt, nem feltétlen 
mennek nyugdíjba – gyakran újraszervezik, újrafókuszálják, és újra feltalálják önmagukat. 

• „A mai 60 évesek nem úgy gondolkodnak, mint az előző generáció 60 évesei. Az előző generáció 60 
évesei skótkockás nadrágot viseltek.” (Richard Kinsler, az SLG Advertising elnöke, valamint a Playboy és 
a Mademoiselle korábbi kiadója)

A cikk forrása: The Journal on Active Aging
2002. szeptember-október
http://www.icaa.cc/1-Organizationalmember/member-articles/ageism-article5.pdf

fordította Beregszászi Andrea

Robert Snyder: Ageizmus a hirdetésekben
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LÁNG BEATRIX
 

AZ IDŐSOKTATÁS MÓDSZERTANA 
TEÓRIÁK, TAPASZTALATOK, LEHETŐSÉGEK

„A képzés semmiféle befejezett foka nem szabad, hogy befejezett legyen.
Mindig tovább és tovább kell haladjon vég nélkül.”
(Paul Natorp: A nép és a személyiség fejlődése)

 A XX. század folyamán kibontakozó tudásalapú társadalom az oktatás teljes vertikumának 
szemlélet- és struktúraváltását eredményezte. A Lifelong Learning (élethosszig tartó tanulás) 
paradigma ma már az oktatás egyik alapkövének mondható, e nélkül az oktatás egyetlen 
területével kapcsolatban sem képzelhető el felelős gondolkodás és véleményalkotás.
 Magáról az oktatásról, illetve a különféle oktatási formákról mind a Life-wide Learning 
(az élet minden területét átfogó tanulás), mind a Lifelong Learning tekintetében egyre 
differenciáltabb elméletek születnek, melyek nem csupán a képzések formai és tartalmi 
aspektusából, de a résztvevői sajátosságok és igények szempontjából is vizsgálják a területet.
 Tanulmányomban az idősoktatás (geronto-edukáció) szakterületét kutatom – elsősorban 
a módszertan tekintetében. Meggyőződésem, hogy amint a gyermekkori és felnőttkori tanítás-
tanulás módszertan sajátosságai jól szétválaszthatók, úgy a felnőtt- és időskori tanulás, tanítás 
módszertana is megkülönböztethető, elkülöníthető egymástól. Úgy gondolom, az időseknek 
szánt képzések szervezésekor az életkorral járó biológiai, pszichológiai, kognitív és szociális 
változások nem hagyhatók figyelmen kívül, és az idősek képzésének módszertana – bár sok 
átfedés fedezhető fel – nem mosható össze teljes egészében az andragógia módszertanával.
 Tanulmányomban áttekintem az elérhető hazai és nemzetközi módszertani kutatásokat 
és szakirodalmat, mindazonáltal úgy vélem, a speciális idősoktatás módszertan léte vagy 
nem léte, működőképessége és hatékonysága elsősorban a gyakorlatban dől el, ezért a 
geronto-edukáció módszertanának kérdését nem szerettem volna csupán a szakirodalom 
többnyire teoretikus megközelítésére hagyatkozva vizsgálni. Tanulmányom eredményeit tehát 
különféle vizsgálatokkal: szakértői mélyinterjúkkal és kérdőíves kutatásokkal támasztom alá.
 Végezetül összegzem a kutatási téma további lehetőségeit, valamint kísérletet 
teszek egyfajta szempontrendszer megfogalmazására, mely megalapozhatja 
egy szélesebb körű, differenciált geronto-edukációs módszertan kidolgozását.

A geronto-edukáció módszertanának létjogosultsága

 Tanulmányom kiinduló álláspontja szerint az idősebb generációk számára szervezett 
képzések – a célcsoport eltérő, elsősorban az életkor mentén körülhatárolható igény-
rendszeréből adódóan – sajátos módszertant igényelnek. Ezt alátámasztandó a következőkben 
az idősek, mint önálló célcsoport speciális sajátosságait és igényeit vesszük sorra, melyek nem 
pusztán az életkorból, de a gazdasági és társadalmi makrokörnyezet változásaiból is erednek.



24

1. Gazdasági és társadalmi változások

Demográfia
 Európában és a fejlett világban a XX. század során megfigyelhető demográfiai tendencia 
két legfontosabb eleme, hogy míg az ember átlagéletkora több mint kétszeresére növekedett, a 
születések száma általánosan csökken. A tendencia következménye, hogy 1950 és 2030 között a 
népesség korösszetétele megfordul: 2030-ra a legtöbb ország társadalma idősödő társadalommá 
válik, és 2050-ben az Európai Unió lakosságának egyharmadát már a hatvan év felettiek fogják kitenni.
 Az átlagéletkor növekedésének és a születésszámok csökkenésének következtében a magyar 
népesség is egyre közelebb kerül ahhoz, hogy idősödő társadalommá váljon. A KSH adatai alapján 
2050-re a 60 évesnél idősebbek száma a mai 22,5%-ról 34,6%-ra nő, és a népesség fele ötven évesnél 
idősebb lesz. Jelenleg a mai magyar társadalom több, mint 30%-a (3 860 190 ember) 50 év feletti.1 

Társadalombiztosítás és a nyugdíjrendszerek
 Az európai társadalmak elöregedése a társadalombiztosítás és a nyugdíjrendszerek 
területén súlyos válságot vetít előre. Egész Európára jellemző, hogy a csökkenő születésszám 
következtében, alig négy évtizeden belül nem lesz olyan arányú az az aktívak egyre szűkülő rétege, 
hogy el tudja tartani az idősebb társadalmi csoportokat. A nyugdíjkorhatár fokozatos emelésének 
ellenére a függőségi ráta nő: az aktív népességnek egyre nagyobb számú nyugdíjast kell eltartania.
 Ez a tendencia sürgeti a felnőtt és idős lakosság munkaerő-piacon maradását 65 éves kor felett 
is. Ehhez a fajta optimális gazdasági aktivitáshoz viszont elengedhetetlen a folyamatos képzés és 
továbbképzés, mely megalapozza az idősebb korosztályok munkaerő-piaci versenyképességének feltételeit.
 A nyugdíjrendszerek átalakítása, a nyugdíjkorhatár felemelése tehát általános 
gazdaság-politikai törekvés, míg az oktatáspolitika oldaláról egyre inkább előtérbe 
kerül az élethosszig tartó tanulás szükségességének tudatosítása a szélesebb 
társadalmi rétegekben. Mindehhez természetesen elengedhetetlen a Lifelong Learning 
lehetőségeinek és elérhetővé válásának megteremtése minél szélesebb körben.

Digitalizáció
 Az informatikai forradalom előrehaladtával, a XX. század végi robbanásszerű technológiai 
változások következtében a digitális és kommunikációs technológiák, IKT eszközök2  birtoklása és 
használata a munka világába való belépés előfeltételévé válik. Az új találmányok területein a fiatalok 
– úgynevezett digitális bennszülöttként – sokszor hamarabb és rugalmasabban képesek helytállni, 
ezáltal gyakran fölénybe kerülnek az idősebbekkel szemben. Ennek következtében az idősödő 
emberek érezhetik úgy, hogy tapasztalataik az élet sok területén már nem számítanak értéknek.
 Az IKT eszközök felhasználói szintű ismerete és napi használatának lehetősége alapvető feltétele annak, 
hogy az idősödő korosztályok is helyt tudjanak állni a munka világában. Nagyon fontos viszont tudatosítani, hogy 
az idő haladtával a korosztályok közti digitális szakadék egyre kevésbé lesz releváns. Az IKT eszközök ismeretében 
és használatában sokkal fontosabb szerepet játszik majd a földrajzi és társadalmi meghatározottság: a 
fejletlenebb régiókban élők és a mélyszegénységgel küzdők jelentős hátránnyal indulnak ezen a téren is.
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2. Az életkorral járó változások

 A geronto-edukáció célcsoportját elsősorban az életkor szerinti meghatározottság mentén lehet 
behatárolni. A biológiai, szociológiai és pszichológiai változások a személyiség életében együttesen kezelendő 
általános életkori jellemzők, melyek mindenkinél egyéni sajátosságokat mutatnak. Az egyéni eltéréseket több 
más tényező mellett nagymértékben befolyásolja a makrostruktúra, azaz az életút során megélt nagyobb 
társadalmi, gazdasági változások, (pl. háborúk, vagy akár a rendszerváltás átélése), valamint a szociális 
tényezők: a munkahelyen betöltött szerep, a családon belül elfoglalt hely és a családi kapcsolatok minősége.3

A biológiai, kognitív, szociális és pszichés változások mibenléte
  Az életkorral változnak a biológiai és kognitív jellemzők: a test fizikailag hanyatlik, előtérbe 
kerülnek különféle betegségek, és a szellem lassan leépül. Dr. Semsei Imre4  gerontológus 
professzor szerint azonban a szellemi hanyatlás nem része a normális öregedésnek. „Az, 
hogy az ember idegsejtjeinek 10%-a elpusztul, még nem jelenti azt, hogy a szellemi 
képességek hanyatlanak, hacsak ez nem jár együtt valamiféle betegséggel.” 5 
 Mindezen folyamatokkal párhuzamosan – többnyire az egyre gyarapodó veszteségeknek 
köszönhetően – jelentős szociális és pszichológiai változások lépnek fel. A nyugdíjazás, illetve a munka/
munkahely elvesztése szociális krízis, mely egyrészt szerepvesztéssel, másrészt materiális következményekkel 
jár. A társadalmi státusz változása főleg az értelmiség és a vezető beosztásúak esetében kritikus.  
 A barátok, a család, a társ elvesztése magányhoz, sokszor hospitalizációs 
szindrómához vezethet, ami hatására a még meglévő szociális kapcsolatok is teljesen 
leépülnek és sokszor az egyedül élő idős ember a depresszió áldozatává válik.
 Az életkorból fakadó biológiai, szociális és pszichés változások egyénenként különbözőek, 
de nagyon fontos mindezt holisztikus szemlélettel kezelni. Ha az ún. humán triász, azaz a test-lélek-
környezet hármas egységéből bármelyik aspektus sérül, felborul az egyensúly, megbomlik az egység. 6

 
3. Az időskori tanulási sajátosságok
 
 Tudományos kísérletek szerint „a tanulási képesség megőrzése arra utal, 
hogy ha nincs demencia, akkor az értelmes információcsere képessége, amely a 
külvilággal való szellemi kapcsolattartás feltétele, egész öregkorig megmarad.”7 
 Dr. Semsei Imre szerint a kor előrehaladtával természetesen változnak a kognitív funkciók. Negatív 
változás az, hogy lassul a gondolkodás, gyengül a rövid távú emlékezet és nehezebb a tanulás, de a 
korosodás pozitív hozadékaként említhető, hogy nő a megfontoltság és a szintéziskészség.8  Fülöp Erzsébet 
ugyanezt így fogalmazza meg: „Az intellektuális működések bizonyos vonatkozásai valóban hanyatlani 
kezdenek (…), ezt azonban a legtöbb mindennapi feladatban az élettapasztalat, a tudás és a készségek 
kiegyensúlyozzák”9, tehát az agy hanyatló teljesítményét a gazdag tapasztalat és tudás kompenzálja – 
mindez az iskolázottság és a szociokulturális háttér függvénye. Fülöp szerint az információk rögzítése és 
tárolása terén időskorban alig figyelhető meg hanyatlás, továbbá pozitív tényező a hosszabb életúttal járó 
megannyi tapasztalat, mert a meglévő tudás körében sokkal könnyebb befogadni az új ismereteket.10 
 E. L. Thorndike11  az 1920-as években folytatott kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a 
tanulási képességek kimutatható csökkenése 40-50 éves kor felett következik be, de e csökkenés mértéke 
nem jelentős. Thorndike kutatásai nem csak e felfedezések miatt voltak jelentősek; tanulmányában utal arra 
is, hogy az időskori tanulás egyfajta lelki megpróbáltatás is lehet, mert aki idősebb korában tanulásra szánja 
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el magát, az számíthat környezete meg nem értésére, sőt, akár arra is, hogy kinevetteti magát.12  Thorndike 
ezzel már 1928-ban felvázolta azon gátakat, melyek negatívan hathatnak az időskori tanulási motivációra.
 Az időskori tanulási képességek nem csupán az életkortól és a korral járó biológiai változásoktól 
függnek. Több más, alapvető tényező is közrejátszik abban, hogy az időskori tanulás mennyire lesz sikeres. 
Ilyen például az egyéni motiváció, az érdeklődés, de sok minden függ a korábbi tanulási tapasztalatoktól 
és a tanulási szituációk gyakoriságától is. Az időskorra általánosan jellemző „a rövid távú memória, 
illetve a testi adottságok (érzékszervek, mozgásszervek) romlása, megfelelő idősoktatási programokkal 
azonban ezek a hátrányok sikeresen kiküszöbölhetők vagy csökkenthetők.” – fogalmaz Bajusz Klára.13 
 Az elsősorban tanulási képességekre és képezhetőségre vonatkozó, idősödéssel 
kapcsolatos vizsgálatok feltárták, hogy az emberi szervezet aktív sejtjei kevésbé vannak kitéve 
az öregedéssel járó hanyatlásnak, mint a nem aktív sejtek.14 Konzekvenciaként megállapítható 
tehát, hogy a biológiai változások késleltethetők a mentális képességek frissen tartásával. 
Ebben a kontextusban az időskori tanulás, művelődés felfogható a teljesítőképesség 
minél hosszabb távú megtartásának és a tartalmas élet lehetőségének zálogaként is.15

 
Motivációs tényezők
 A felnőttkori tanulási motivációk igen sokrétűek és többféleképpen 
csoportosíthatók. A motiváció tartóssága szerint beszélhetünk az egész tanulási 
folyamatra kiterjedő tartós-, a végzettség, képesítés megszerzésére irányuló habituális- 
és egy adott téma vagy feladat iránti érdeklődésből fakadó aktuális motivációról.16 
 A legáltalánosabb felosztás a motiváció irányára utal, e szerint elsősorban 
külső (extrinzik) és belső (intrinzik) motivációs tényezőket különböztethetünk meg.

A tanulás külső motivációi
 A külső motivációs tényezők többnyire a társadalom, a család vagy a munkahely 
elvárásaiból táplálkoznak. Ide sorolható a magasabb iskolai végzettség megszerzése, amitől 
jobb pozíció, magasabb jövedelem várható, azaz – a társadalom általános megítélése 
szerint – az iskolázottabb személynek nagyobb esélye van a stabilitás megteremtésére.
 Az egzisztenciális előrejutás érdekében történő tanulás szintén a külső motivációs 
tényezőkhöz sorolható, és irányulhat magasabb munkahelyi pozíció és a meglévőhöz képest 
magasabb jövedelem megszerzésére, vagy akár a munkahely megtartására. Ez utóbbit 
egyrészt a munkahely nyomása, másrészt a stabilitás elvesztésétől való félelem táplálhatja.

A tanulás belső motivációi
 A belső motivációt többnyire az érdeklődés és a kíváncsiság hajtja, de a tudás bővítésén 
túl önmegvalósításról vagy személyes becsvágyról is beszélhetünk, ami elismertségre, jobb 
anyagi helyzet megteremtésére, vagy magasabb társadalmi pozíció elérésére is irányulhat.

Időskori tanulási motivációk
 Idősebbek esetében a belső motivációs tényezők sorában kiemelkedő a szabadidő 
hasznos eltöltése. A nyugdíjazás után hirtelen megnövekszik a szabadidő, ami remek lehetőséget 
nyújt új ismeretek megszerzésére, vagy akár a régi hobbi előtérbe helyezésére, de kiváló 
esély is egyben új, régen vágyott tevékenységek megtanulására, új hobbi kialakítására is.17 
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 Az elmagányosodástól való félelem és a kommunikációs szükséglet szintén releváns belső 
motivációs faktor, melynek mozgatórugója a valahová tartozás igénye. „A különböző tanulási színterek 
pedig kommunikációs színtereket is jelentenek: elősegítik új kapcsolatok, új csoportok kialakulását, régebbi 
kapcsolatok életben tartását, felelevenítését stb. Itt a tanulási cél másodlagossá válik, hiszen elsősorban eszköze 
a társas kapcsolatok alakításának.” 18 A közös érdeklődés – mely akár egy új hobbi, akár a közös szakmai múlt 
kapcsán is fennállhat – nagy kohéziós erőt jelent; az azonos érdeklődés mentén szerveződő tanulócsoportok 
tagjai új, értékes kapcsolatokra, barátságokra tehetnek szert, amire a későbbiekben példát is fogunk említeni.
 Sz. Molnár Anna szerint „Az identitás időskori, elsősorban a nyugdíjazással 
összefüggő megváltozása is generálhat új tanulási igényeket: az idősödő ember 
szeretné feldolgozni kapcsolatainak megváltozását, az öregedés testi és lelki hatásait.”19 
 Az idősek motiváltak lehetnek abban, hogy a fiatal korukban elmaradt művelődést 
pótolják, ezzel párhuzamosan megőrizzék szellemi frissességüket. Ennek érdekében 
többnyire az intellektuális fejlődésüket szolgáló, ismeretterjesztő kurzusokon vesznek részt.20

 Ezzel párhuzamosan nagy érdeklődésre tarthatnak számot az egészséggel, a helyes életmóddal 
összefüggő témák is, hiszen az idős embereknek nagyon fontos a mindennapi problémákkal való 
megküzdés úgy, hogy önrendelkezési képességüket és az életük feletti kontrollt megőrizhessék.21 
 Sokan csatlakoznak különféle sport-, jóga- vagy kiránduló csoportokhoz, így tudatosan tudják 
alakítani életmódjukat és hosszú távon képesek arra, hogy fizikai kondíciójukat karban tartsák.
 Ahhoz, hogy egy, a munkaerő-piacon már nem aktív idős ember tanulásra szánja el magát, 
elsősorban belső motivációra van szükség, de nagyon fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy 
az idősoktatás szempontjából releváns korosztályok igen sokrétűek és több korcsoportban is 
felmerül még az akítv, kereső életmód, valamint az ehhez köthető tanulási motivációk rendszere.

Gátló tényezők
 Ahogy arról korábban már esett szó, E. L. Thorndike kutatásai már az 1920-as években felhívták a 
figyelmet arra, hogy az időskori tanulásnak lehetnek bizonyos gátló tényezői, melyekről nem feledkezhetünk 
el akkor, amikor geronto-edukációs programokba kívánjuk bevonni az idősödő vagy idős embereket.
 Thorndike elsősorban lelki megpróbáltatásokról beszél, arról, hogy a környezet meg 
nem értésével, sőt, akár a nevetségessé válással is számolnia kell a tanuló idős embernek.
 Majdnem 100 évvel, és jó néhány kutatással Thorndike korszakalkotó tanulmánya 
után már további gátló tényezőket is ismerünk, melyek jelentős részét Boga Bálint e témában 
tartott előadása,22 valamint Bajusz Klára és Jászberényi József tanulmánya összegezte.23 

A gátló tényezők négy csoportja
 A BMK akadályküszöbökkel foglalkozó kutatása a Gruntwig program keretében zajlott a 
2000-es évek elején. A kutatás négy nagy csoportba sorolta az időskori tanulás gátló tényezőit:24

1. Diszpozícionális gátak – attitűd-béli tényezők: bizalmatlanság, félelem a változástól a kudarctól.
2. Intézményi tényezők: hiányos információk, elégtelen szervezés, nem megfelelő időpontokra 

meghirdetett programok.
3. Szituációs tényezők: a lakóhely messze van a képzés helyszínétől, anyagi akadályok, a család szerepe.
4. Kontextuális tényezők: szociális viszonyok helyzete, társadalmi osztályhoz, réteghez tartozás, rasszizmus.
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Az alábbiakban a leggyakoribb tanulási gátakat vesszük sorra:

A családi környezet
 Az ember legfontosabb társas közege a család, mely legtöbbünk számára a biztonság, a valahová 
tartozás, a kölcsönös szeretet és megbecsülés érzését jelenti. Épp ezért a család hozzáállása, a 
családtagok támogatása vagy ellenérzése elsődleges fontosságú motiváló, vagy épp gátló tényező lehet.
 Mai világunkban már szinte természetes és többnyire elfogadott az, ha valaki a középfokú, szakmai, 
vagy felsőoktatási tanulmányai befejeztével, élete későbbi szakaszaiban is tanul, mégis nehéz az ezzel járó 
új időbeosztást integrálni a legtöbb család életébe. Kivált ott, ahol a nagyszülők segítségére számítanak az 
aktívan, sokszor több munkahelyen, több műszakban dolgozó szülők. Ilyenkor „…jelentős gát lehet az, ha a 
család a tanulni vágyó időst vissza akarja rántani a „realitások” világába – felhívván a figyelmét arra, hogy a 
tanulással többnyire nem fog munkát szerezni, nem lesz gazdagabb, ellenben elveszi az időt az unokáktól 
és az egyéb feladatoktól.”25  Ez a jelenség egyfajta családon belüli játszma, szerepharc, de sok esetben 
elképzelhető az is, hogy a dolgozó szülő az állását veszélyezteti akkor, ha nincs segítsége a nagyszülők részéről.
 Mindenesetre fontos megjegyezni és tudatosítani, hogy a nagyszülők időskori tanulása 
példaértékű lehet az unokák számára, arról nem is beszélve, hogy az újonnan megszerzett tudással a 
nagyszülő akár az unokák tanulmányaiban is tud segíteni. Ezáltal tartalmasabbá tehető az együtt 
töltött idő, partneribbé válhat a kapcsolat, azaz a két generáció közelebb kerülhet egymáshoz.

Személyes félelmek
 Az öregedéssel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetések 95%-a abból a 
feltételezésből ered, hogy a szellemi teljesítőképesség a kor előrehaladtával jelentősen 
csökken. Ezen elképzelések többsége alapvetően félelmekből és előítéletekből 
táplálkozik, de igen erősen hat az idősödő emberek tudatára – állítja Schirrmacher.26 
 Boga Bálint is alátámasztja a jelenség létezését, amikor úgy fogalmaz: 
az időskori tanulás egyik legnagyobb gátja azon ageista társadalmi 
sztereotípiák elfogadása, hogy tanulni a harmadik korban már nem érdemes.27

 Mivel hazánkban az idős emberek zöme az iskolai végzettsége megszerzését követően évtizedeken 
át nem ült iskolapadban, így akkor, amikor időskori tanulásra szánja el magát, nincs tisztában saját, aktuális 
tanulási képességeivel, vagy sok esetben – mintegy megfelelve a közvélekedésnek – alábecsüli azt. Ezt 
a jelenséget Sigrun-Heide Filipp és Anne-Kathrin Mayer „alulalkalmazkodási stratégiának” nevezi.28  
(Bár kutatásaik elsősorban az idős emberek beszédének bizonyos esetekben történő megváltozására 
irányultak, a jelenség az idős ember saját tanulási képességeiről alkotott elképzeléseivel is társítható.)
 Míg tehát az időskori tanulási képességekről szóló kutatások kimutatták, hogy a tanulási 
képességek hanyatlása a kor előrehaladtával nem nevezhető jelentősnek, a társadalmi felfogás és 
közvélekedés szerint a szellemi képességek leépülnek, emiatt sok idős ember fél attól, hogy már 
nem képes tanulni, befogadni az új ismereteket és ennek következtében kudarcot vall. A személyes 
félelmek egy része tehát abból fakad, hogy az idős embernek újra fel kell vennie a diák szerepet.29 
 Ez a félelem annál erősebb lehet, minél több negatív hatás, kudarcélmény érte a személyt korábbi 
tanulási tapasztalatai során. Aki a korábbi tanulási szituációkban sikertelenséget, alkalmatlanságot élt 
meg, az idősebb korára valószínűleg nehezebben vállalkozik majd arra, hogy újra iskolapadba üljön.  
 Saját tapasztalati példaként említhető egy 54 éves nő, aki Life Coachként és Önismereti 
terapeutaként dolgozik aktívan, emellett saját akkreditált képzésén tanít. Továbbképzésként 
beiratkozott egy Igazságügyi mediátor képzésre, mely sok tanulással járt és komoly vizsgával végződött. 
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A képzés egésze alatt attól félt, hogy nem tudja megtanulni az anyagot és nem fog tudni levizsgázni. 
Végig bizonytalan volt a tudásában és a saját tanulási képességeiben, és ezt elsősorban a korával 
magyarázta. Félelmei nem igazolódtak be, de mindvégig megnehezítették számára a tanulás folyamatát.

Egészségügyi akadályok
 Az időskorral járó egészségügyi problémák (mozgásszervi-, látás- és hallás-csökkenéssel 
járó nehézségek) az idősoktatási programok során orvosolhatók bizonyos akadálymentes 
megoldásokkal. Ez nem csupán az épített környezet akadálymentesítését jelentheti, hanem megfelelő 
fényviszonyok megteremtését, valamint jól működő oktatási segédeszközök biztosítását is.30 
 Az időskorral járó fizikai és pszichés betegségek azonban sokkal gyakoribbak és sokszor sokkal 
váratlanabbul lépnek fel, mint azt a pedagógiai vagy andragógiai gyakorlatban megszokhattuk. 
Egy-egy komolyabb betegség diagnosztizálása (akár a képzésen résztvevő személy, akár egy hozzátartozója 
életében), vagy bármilyen veszteség azt eredményezheti, hogy az illető kimarad a képzésből.

Anyagi akadályok
 Györgyi Zoltán szerint „Nálunk a nyugdíjas réteg, amely számos esetben nem is hatvankét 
évesen, hanem bizonyos kényszerek hatására, jóval korábban kivonul a munkaerő-piacról, és előtte áll 
még 10–20 év, többnyire rossz megélhetési körülmények között van. Ezekben az esetekben nem arról 
van szó, hogy ezek az emberek önmagukat szeretnék megvalósítani, hanem arról, hogy egyszerűen 
túl szeretnék élni ezeket az éveket. Sokuknak családja van, amelyet még ekkor is segíteni kell.”31

 Magyarország általános gazdasági helyzetéből és a magyarországi nyugdíjak mértékéből adódik tehát, 
hogy az idősoktatásra egyelőre nincs, vagy igen csekély mértékű a piaci kereslet – bár a kínálat egyre sokrétűbb.
 Mivel a geronto-edukáció – ellentétben az amerikai ill. Nyugat-európai, 4-5 évtizedes 
gyakorlattal – Magyarországon még gyerekcipőben jár, a társadalmi és kulturális beágyazottsága 
is viszonylag csekélynek mondható, így azok a kezdeményezések, melyek piaci áron (vagy 
akár némiképp a felnőttképzési piaci ár alatt) hirdetik képzéseiket, sajnos nem, vagy csak kis 
létszámú csoportokkal indulnak. Az ingyenes, vagy szinte ingyenes programok, előadások – 
a nyugdíjasok anyagi helyzetéből adódóan – viszonylag nagy érdeklődésre tartanak számot.

A korábbi társadalmi státuszból eredő akadályok
 Idősoktatással foglalkozó szakemberek szinte minden képzésen találkozhatnak olyan résztvevőkkel, 
akik biztosak abban, hogy az adott témáról már mindent tudnak, akár többet is, mint maga az oktató. Ezt a fajta 
hozzáállást eredményezheti a korábbi vezető beosztás, magas pozíció, mely azt az érzetet kelti, hogy az illető 
mindent tud, csakis tőle lehet tanulni. Ez a vélekedés, vagy maga a tény nem kell, hogy vita tárgyát képezze, 
mert könnyen lehet, hogy az illető résztvevő szakmai múltja és szaktudása megalapozza ezt az attitűdöt.
 Minthogy a fenti jelenséget csak akkor lehet regisztrálni, ha valaki már beiratkozott egy képzésre, 
azaz résztvevőként van jelen, nagyon nehéz megítélni, hogy a magasan képzett idős emberek milyen 
arányban gondolkodnak így, és ez mennyiben gátolja azt, hogy részt vegyenek különféle idősoktatási 
programokon. Ennek a tanulási gátnak a leküzdése is igen nehéz feladat elé állítja a programszervezőket.

4. A felnőttképzés szakértőinek véleménye az idősoktatás módszertanáról

 Arról, hogy az idősoktatásnak, mint a felnőttképzés önálló területének szüksége 
van-e saját, a felnőttoktatás általános módszertanától eltérő módszertanra, így vélekedtek 
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a hazai felnőttképzés szakértői egy, az Országos Közoktatási Intézet szervezésében 
2003-ban lefolytatott, az idősoktatásról szóló kerekasztal beszélgetés  során:32

 Czigler István, az MTA Pszichológiai Intézet igazgatója amerikai tapasztalatára hivatkozva a 
következőket gondolja a kérdésről: „Az Egyesült Államok egyik elegáns egyetemén próbáltam tájékozódni 
ebben a kérdésben is. Az egyetem vezetői számára bizonyos mértékben már a kérdés feltétele is 
felháborítónak tűnt, mondván, hogy az egész oktatási rendszerükkel ellentétes, ha itt ezen a területen 
valami speciális dolgot kell csinálni. Az idősek ugyanis a rendes kurzusokra iratkoznak be, tanulnak a 
fiatalokkal, szeretik egymást, velük együtt vizsgáznak és érnek el eredményeket. Ezért szükségtelennek 
látják bármiféle speciális módszer kidolgozását és bevezetését. Ez ott nem is gyakorlati, hanem elvi kérdés.”
 Hozzáteszi másfelől, hogy ezzel szemben Ausztriában a felsőoktatási intézmények 
szervezésében működnek a bizonyítványt adó, kifejezetten időseknek szervezett kurzusok, 
ahol az oktatók azonos követelményekkel, ám speciális módszerekkel dolgoznak. Czigler 
szerint Magyarországon az osztrák gyakorlat lenne kedvezőbb, talán ez állna hozzánk közelebb.
 Maróti Andor, az ELTE BTK nyugalmazott egyetemi docense határozottan állítja, hogy 
„...az egyes felnőttoktatási koncepciókból hiányzik az időskorúak tanulásának elmélete, ennek 
megalapozása és legfőképpen módszertana,” tehát a geronto-edukációnak mindenképpen 
szüksége lenne önálló, kifejezetten az idősek oktatását, képzését felölelő módszertanra.
 Boga Bálint így vélekedik: „A következő különbségek támasztják alá 
azt, hogy az andragógia mellett a gerontagógiának külön létjogosultsága van:

1. a tanulók kora
2. a tanulók mentális adottságai
3. megelőző ismeretek köre, a szakmai ismeretek bizonyos lezártsága
4. az élettapasztalat mennyisége
5. a tanulás célja
6. a megszerzendő ismeretek köre
7. az elsajátítás módja, módszerei, üteme
8. az oktatók számára szükséges speciális (gerontológiai) ismeretek
9. az elsajátítás kötelezettsége, számonkérés hiánya (általában)
10. a kereslet és kínálat viszonya.”33

Boga Bálint még legfrissebb előadásai alkalmával is kitér arra, hogy a gerontagógia didaktikájának 
kidolgozása fontos mérföldkő lenne az idősoktatás szempontjából, de ez sajnos a mai napig várat magára.34 
 Sz. Molnár Anna a kérdés kapcsán így fogalmaz: „(...) az időskorúak képzése esetén 
– a gyermekekkel foglalkozó pedagógustól és a felnőttkorú, ám speciálisan célorientált 
egyetemi hallgatókkal foglalkozó egyetemi oktatóktól eltérően – sajátos igények és 
elvárások komplex halmazára kell felkészülniük az időskorúak oktatóinak.” Az Európa Tanács 
munkacsoportjának ajánlása szerint: „Felnőttnevelők (andragógusok) képzésére van szükség, s 
az idősekkel foglalkozók – szükség esetén speciális továbbképzés után – közülük kerüljenek ki.”35 

5. Összegzés

 A fenti jelenségek és vélemények összegzéseként megállapítható, hogy az idős korosztályok 
gazdasági-társadalmi helyzete, speciálisnak mondható tanulási sajátosságai, a tanulást segítő motivációs-, 
illetve az azt akadályozó gátló tényezők összessége több tekintetben is eltér az andragógia általános 
célcsoportjának hasonló attribútumaitól. Ebből következően szükségszerű, hogy a gerontagógia 
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módszer- és eszközrendszere is mutasson eltérést, azaz a korosztályi sajátosságok szükségessé teszik egyfajta 
speciális, az idősebb generációk minél hatékonyabb oktatását segítő leíró módszertan megalkotását.

Hazai és nemzetközi módszertani tanulmányok áttekintése – teoretikus megközelítés

 A kifejezetten az idősoktatás didaktikai jellemzőire, módszertanára vonatkozó kutatások és 
tanulmányok száma meglehetősen csekély. A témát ugyan többen érintik különféle szempontok alapján, ám 
maga a leíró módszertan, a különféle egyéni- és csoportmódszerek összefoglaló leírása még várat magára.
 A témával foglalkozó szakirodalom áttekintése tehát különféle 
aspektusok mentén történik; a következő fejezetekben ezeket vesszük sorra.
 
6. Társadalmi sajátosságok – osztálykülönbségek vizsgálata

 Az idősek helyzete, társadalmi megítélése során általánosságban esett már szó arról, hogy a 
nyugdíjazás után – azaz a társadalmilag aktív életszakaszt követően – bekövetkezik egyfajta szerepvesztés, 
ami az idős emberek szociális és pszichés állapotára, identitására különösen nagy hatást gyakorol.
 A probléma további differenciálása során egyes kutatók különösen nagy hangsúlyt 
fektetnek a társadalmi osztályok közti különbségekre, melyek alapja a Bourdieu-i kulturális-, 
társadalmi- és gazdasági tőke, valamint mindezen materiális tényezők mellett az ú.n. szimbolikus 
tőke, mely az elismerést és tisztelet jelképezi. Pierre Bourdieu  szerint36 „A társadalmi 
státuszokat és pozíciókat a materiális és szimbolikus tőke birtoklása és megoszlása adja.”37

 Marvin Formosa az idősoktatást elsősorban a bourdieu-i osztályelmélet 
mentén kutatta Máltán, ahol a társadalmi osztályok közti különbség igen 
jelentős, és mindennapi problémaként jelen van az emberek életében:
 „Történelmileg a munkásosztály mindig is sokkal kiszolgáltatottabb volt a gazdaság ciklikus 
változásainak, mint a felső-középosztály, akik élete a kulturális tőke és a „szimbolikus erő” felhalmozása 
körül forgott annak érdekében, hogy felnőtt kortársaik felett tarthassák magukat. A társadalmi 
státusz a magas szintű iskolai végzettségen és a képesítésen múlt, ami biztosította a tekintélyes és 
magas pozíciók betöltését. Az utóbbi, mint szimbolikus stratégia a felsőbb osztályokba tartozók 
egész közép-korát betöltötte. A nyugdíjazás ezt megváltoztatja: míg addig a képesítéshez társult 
a megbecsült pozíció, a szociálisan magasabb szintű státusz (...), a  nyugdíjkorhatár elérésekor az 
ember helyzete megváltozik, és az addigi státuszból átlép a „nyugdíjas” vagy „eltartott” státuszba.”38 
 Formosa szerint a máltai Harmadik Kor egyetemének programjain csak olyanok vesznek 
részt, akik aktív korukban ebbe a bizonyos felső-középosztályba tartoztak, és hangsúlyozzák is 
azt, hogy ők mintegy kiváltságosként élvezhetik az időskori tanulás előnyeit. Formosa kutatásai 
során a témával kapcsolatos kérdéseire ilyen, és ehhez hasonló válaszokat kapott a résztvevőktől: 
„Igaz, hogy minden idős ember jelentkezhetne a U3E-ra. De mi hasznát látnák az egyetemi 
előadásoknak, ha nem rendelkeznének a megfelelő oktatási háttérrel. Az idősebb emberek nagy 
része írástudatlan. Egy nagyobb része az angol nyelv tekintetében számít analfabétának. Lehetetlen, 
hogy ilyen ember részt vegyen az U3E foglalkozásokon. Azok, akik nem műveltek, úgy találják, hogy 
nagyon nehéz megérteni az előadásokat, és kellemetlen számukra a jelenlévőkkel beszélgetni.”
 Formosa úgy találta: a máltai U3E elnevezésben az „egyetem” kifejezés erősen 
diszkrimináló, hiszen az alsóbb társadalmi osztályok az elitista fogalmat nem érzik 
magukénak, ezért távol is tartják magukat az intézményben zajló idősoktatástól. 
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Így – Formosa szerint – a máltai Harmadik Kor Egyeteme újratermeli, sőt elmélyíti az osztálykülönbségeket, 
és eredeti célja ellenére kirekeszti a munkásosztályt az idősoktatásból. Mindezzel együtt úgy látja: az 
idősoktatással foglalkozó intézmények elsődleges funkciója az elveszett identitások helyreállítása, amin 
keresztül a résztvevők képesek leküzdeni a nyugdíjba vonulással együtt járó szimbolikus veszteséget.
 Az osztrák Franz Kolland39 képzéssel és aktív öregedéssel kapcsolatos tanulmányában így 
fogalmaz a társadalmi státuszok fontosságáról: „A társadalomszerkezeti feltételek közé tartozik, hogy a 
kiváltságos népcsoportokba tartozók számára nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy továbbvezető 
képzési utat tudnak abszolválni, mint a hátrányosan megkülönböztetett társadalmi rétegek számára. 
Így szisztematikus összefüggés áll fenn a szociális származás és a képzésben való részvétel között.”40

A társadalmi különbségek jelentősége a hazai idősoktatás szempontjából
 A GfK Hungária Piackutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 
Kutatóközpont szakmai együttműködésében készült „Osztály-létszám 2014” című kutatást41  
13.560 fő online lekérdezésével és egy 1.000 fős reprezentatív minta megkérdezésével valósították 
meg. A kutatás elsősorban az egyén rendelkezésére álló gazdasági, kapcsolati és kulturális tőke – tehát 
a bourdieu-i materiális tőke – szemszögéből térképezi fel a hazánkban mára kialakult osztályszerkezetet.
A kutatás legfontosabb megállapításai a következők:

1. Hazánkban a mai napig nem alakult ki a középosztály.
2. Az osztályok közötti átjárás korlátozott. Lejjebb kerülni sajnos viszonylag könnyű, ezzel szemben 

meglehetősen nehéz felsőbb osztályba lépni.
3. A magyar társadalomban gyenge az osztálytudat, tehát az emberek többsége számára nem fontos 

az osztályhoz tartozás.
4. A társadalmi hovatartozás elsősorban a képzettségen múlik, de nagyon meghatározó a lakóhely is: 

az ország területi megosztottságából fakadóan óriási a szakadék a fővárosi-nagyvárosi és a 
kisvárosi-falusi lakóhely között.

A fentiekből megállapítható, hogy míg Magyarországon az osztálytudat meglehetősen gyenge, a társadalmi 
hovatartozás, az egzisztenciális boldogulás és előrelépés egyik meghatározó előfeltétele a képzettség, így 
a magyarországi idősoktatás társadalmi bázisa tekintetében ezen a kérdéskörön érdemes továbblépni.

 Becsei József42  a magyar népesség legmagasabb iskolai végzettségének adatait gyűjtötte össze 
tanulmányában43 1930-tól 2001-ig:
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A táblázatból kiolvasható, hogy 1980-ban a magyar népesség mindösszesen 5,1%-a rendelkezett 
felsőfokú végzettséggel, ami azt jelenti, hogy az 1958 előtt születettek (tehát a mai 50+-osok) 
jelentős része alapfokú és középfokú végzettségű. Ez az arány 1990-re sem nőtt jelentősen.
 Mindebből arra a következtetésre juthatunk, hogy azok, akik ma az idősoktatás 
résztvevői, meglehetősen kis számban rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, tehát a 
számukra szervezett oktatásokat is ennek megfelelően érdemes alakítani, tematizálni.

 Az Országos Közoktatási Intézet szervezésében 2003-ban lefolytatott, az 
idősoktatásról szóló kerekasztal beszélgetés  során44 a képzetlen rétegek tanulásba 
való bevonásáról, illetve annak jelentőségéről megoszlottak a szakértői vélemények.
 Maróti Andor így vélekedett: „Véleményem szerint az időskori tanulás bizonyos 
előfeltételeket, előzményeket, legalább középiskolai tanulmányokat feltételez, ha 
valaki az időskorúak egyeteméhez kíván kapcsolódni. A másik kérdés az, mi van, illetve 
mi lesz a többiekkel. Azt tudjuk, hogy igen nagy tömegek alacsony képzettségűek.”
 Dr. Szántó István meglehetősen elutasítóan nyilatkozott a kérdésről: „erre egymondatos 
feleletem van. Őket ki kell hagyni, mert velük egy másik intézménynek, intézetnek kell foglalkoznia. 
Mindnyájan hiszünk az oktatás szerepében, hajtóerejében, de nem az időskorúak oktatásának a feladata, 
hogy bevonja az oktatásba azokat, akik három-négy, vagy akár ennél több évtizede nem tanulnak.” 
Szántó hozzátette, hogy az idősoktatást egyfajta „úri huncutságnak”, „elitszórakozásnak” tartja.
 Czigler István szerint viszont az idős embereknek szükségük van arra, hogy alkalmazkodni 
tudjanak a gyorsan változó világhoz, ezért azokba a képzésekbe, amelyek ezen ismeretek 
(ti. mobiltelefon-, számítógép-, internethasználat stb.) elsajátítására irányulnak, azokat is 
be kell vonni, akik nem jártak egyetemre és nem igényelnek  magasabb szintű oktatást.
 A több, mint tíz évvel ezelőtt szervezett kerekasztal-beszélgetés óta a magyarországi 
idősoktatás helyzete sokat változott, és bebizonyosodni látszik, hogy egyáltalán nem csak a magasan 
képzett társadalmi elit tart igényt az időseknek szervezett képzésekre. Mindazonáltal a képzések 
szervezésekor, a célok meghatározásakor érdemes figyelembe venni az iskolázottsági mutatókat.

7. A tanulás színtereiről szóló elméletek

 A tanulás színterei igen meghatározóak módszertani szempontból, annál is inkább, mert az 
idősoktatásban a formális oktatás mellett jelentős szerephez jut a non-formális és informális tanulás. Az 
idősebb generációk tanulásról alkotott fogalma azonban – többnyire a korábbi tanulási tapasztalataikból 
fakadóan – szinte kizárólag az intézményes keretek között zajló, formális tanulási metódusokra korlátozódik.
 Ezt alátámasztandó Maróti Andor említést tesz egy esetről,45 amikor egy idősotthon lakói szinte 
kivétel nélkül tiltakoztak a tanulás ellen, ám kiderült, hogy a tanulást szinte kizárólag iskolai tanulásként 
fogták fel – azaz a formális keretek között zajló, többnyire valamiféle vizsgával végződő tanulási 
folyamatokra asszociáltak. A beszélgetés során viszont arra is fény derült, hogy kulturális programokon, 
kirándulásokon nagyon szívesen részt vesznek, sőt még előadásokat is hallgatnának, elsősorban az idős 
korosztályokat érintő egészségügyi és pszichológia problémákról. Ezeket, az általuk ismert formális 
tanulásnál lényegesen kötetlenebb ismeretszerzési módokat egyáltalán nem tanulásként fogják fel.
 Györgyi Zoltán, az Oktatáskutató Intézet tudományos kutatója kiemelten 
fontosnak tartja, hogy az ezzel kapcsolatos fogalmakat tisztázni lehessen, különben a 
tanulással szemben tapasztalható idegenkedés nem, vagy csak nehezen fog enyhülni. 
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„Valószínűleg mi magunk is, de a szélesebb közvélemény mindenképp a tanulás emlegetésekor 
a formális tanulásra gondol. Azonban az informális tanulás is tanulás, ezért erről is ugyanolyan értelemben 
kell beszélnünk. Tehát ha egy nyugdíjas csoport elmegy a színházba, vagy meghallgat egy félórás előadást 
valamiről, ez is tanulás. Ha ezzel nemcsak mi, hanem azok az emberek is tisztában vannak, akiket a tanulás 
kapcsán szeretnénk megszólítani, (...) akkor valószínűleg sokkal kevésbé idegenkednek attól a gondolattól, 
hogy bekapcsolódjanak a tanulás hagyományosabb, formálisabb változataiba. Valószínűnek tartom, hogy 
többségük ezektől a merev vagy annak vélt keretektől idegenkedik, s tartja magát hozzájuk öregnek.”46

 Bajusz Klára és Jászberényi József így fogalmaz a különféle tanulási színterekről: „Az idősoktatás 
alapvetően nem a formális oktatási színterekben teljesedik ki. Az idős felnőttek jellemzően a 
nonformális és az informális tanulást preferálják”, szívesen választanak kötetlenebb programokat, 
rövidebb tanfolyamokat és nem ragaszkodnak ahhoz, hogy azok elvégzéséről bizonyítványt, oklevelet 
kapjanak. A magyarországi idősoktatás legismertebb színterei a nyugdíjas klubok, ahol többnyire 
kulturális programokat és kirándulásokat szerveznek, de mindemellett meg kell említeni a művelődési 
házak, könyvtárak, egyházi- és civil szervezetek különféle, időseknek szervezett programjait is.47 
 Módszertani szempontból érdekes lehet tehát feltérképezni a tanulási színtereket, és a hagyományos, 
tantermi körülmények között zajló tanítás-tanulási folyamatokon túl kialakítani a non-formális tanulási 
színterek metodikáját is. Annál is inkább érdekes lehet ez a terület, mert tudatosítani lehetne a 
résztvevőkben a sajátélményű művelődés (pl. kulturális programon, kiránduláson való részvétel) tanulás-
mivoltát, így a tanulás-fogalmat – annak kiszélesítésén keresztül – közelebb lehetne hozni az érintettekhez.

8. Tanuláselméletek

 A didaktikai elméletek négy fő kérdése, hogy ki, kit, mit és hogyan oktasson. Az oktatás bipoláris folyamata 
a tanár és a tanuló kapcsolatának kifejeződése, melynek egyik aspektusa a tanítás, másik pedig maga a tanulás.
A tanítás elsősorban a tanulási folyamatok segítését, azaz az ismeretátadás 
módját, és a tanulási folyamatok irányítását jelenti. A tanulás támogatása minden 
esetben annak hatékonysága és eredményessége érdekében kell, hogy történjék.
A tanulás – a folyamatot tekintve – ismeretszerzést jelent, tágabb értelemben pedig tartós 
viselkedésváltozást eredményez, mely lehetővé teszi a könnyebb és rugalmasabb alkalmazkodást.
A tanítás-tanulás folyamatát elemző és leíró tanuláselméleti, neveléselméleti 
teóriákat most elsősorban az időskori tanulással összefüggésben vizsgáljuk.
 A hatékony időskori tanulás elsődleges ismérvét, mely az idősoktatás módszertanának is alapvetése 
kell, hogy legyen, Boga Bálint a következőképpen fogalmazta meg: „Az idős ember – ellentétben a fiatallal – 
egy hosszú élet tapasztalatával rendelkezik, ismereteket birtokol számos területről, sőt, megélte bizonyos 
tudásanyag, elvek, ismeretek átalakulását, valótlanná válását, ebben a komplexitásban fog fel minden 
ismeretanyagot. Az élet jelenségei egységes egészként jelentkeznek és csak a tudat elemző tevékenysége 
bontja különböző diszciplínákra. A felnőtt, különösen az idős egyén számára a jelenségek integrált jellege 
természetes, így egy új ismeret részjelenségének elmélyült elemzése eltéríti az egész megértésétől.”48

 Ezzel kapcsolatban a szerző arról a tapasztalatról számol be, 
hogy „a klasszikus értelembe vett tantárgyakra osztás gyakran kiszakítja 
összefüggéseiből az ismeretet, ezért a komplex témabemutatás a célszerű.”49 
 Boga Bálint többféle tanuláselméleti leírást elemez, melyek közül a fentiekkel összefüggésben 
az Engelhardt-féle komprehenzív (átfogó) oktatáselméletet, valamint Piaget teóriáját emeli ki. 
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Piaget szerint alapvetően kétféle tanulási folyamat létezik:
• az akkomodatív tanulás olyan, mintha a személy semmit sem adna hozzá az új 

ismeretanyaghoz a saját tudásából és tapasztalataiból, tehát mintegy másolati jelleggel tanul;
• az asszimilatív tanulás Piaget megfogalmazásában: „az inger csak olyan séma birtokában fogható 

fel, melynek működésbelépése adja a választ, és ekkor az inger és a válasz viszonya nem más, 
mint az inger asszimilálása a válasz sémájához.” , azaz az új tudáselemek a meglévő tapasztalatok 
és ismeretek körébe integrálódnak. Az időskori tanulásra leginkább az asszimilatív tanulás jellemző.50 

A konstruktivista tanulásfilozófia
 Az andragógiában és pedagógiában ismert és alkalmazott tanuláselméletek közül mindezt leginkább 
a konstruktivista tanulásfilozófia támasztja alá, melyet Cserné Adermann Gizella az alábbiak szerint foglalt 
össze: „A konstruktivizmus álláspontja szerint az egyén nem elsősorban elsajátítja az objektív, létező 
tudást, hanem felépíti, aktívan megkonstruálja saját egyéni, csak rá jellemző tudásszerkezetét. Nincs 
egyetlen abszolút igaz tudáskonstrukció sem, az egyéni tudás minőségét a tudás adaptivitása dönti el.”51 
A konstruktivista tanuláselmélet tehát a tanulási folyamatra, mint konstrukcióra tekint, 
az egyén tanulási folyamatát belső világkép-építésként, -konstruálásként értelmezi.
 A teória az oktatás bipoláris mivoltát szem előtt tartva nem csak a tanulás, de 
a tanítás aspektusából is vizsgálja a tanulási folyamatot. Képviselői a tanítás – tehát a 
tanulási folyamat hatékony segítése kapcsán azt vallják, hogy a tudáselemeket nem lehet 
egy az egyben átadni, megtanítani, mert az egyén az új ismereteket a saját, egyéni, már 
meglévő tudásanyaga alapján fogja értelmezni, így fogja bővíteni, alakítani saját világképét.  
A konstruktivista tanulásfilozófiában tehát alapvető szerep jut az előzetesen megszerzett 
tudásnak. Mivel a konstruktivizmus azt vallja, hogy az új ismeret-konstrukció a meglévő és a már 
megszerzett ismeretek rendszerén alapul, magát a tanulási folyamatot deduktív folyamatnak 
tartja, hiszen az egyén az új tartalmak integrálásával a meglévő (általános) tudásából hoz 
létre új, egyedi tudáskonstrukciót.52 Éppen ezért döntő fontosságú a szociokulturális háttér, 
tehát az a társadalmi-, iskolázottsági- és műveltségi szint, melybe az új információ beépül.
 A konstruktivizmus lényege tehát, hogy az egyén nem elsajátít valamiféle 
létező tudást, hanem meglévő tudása és tapasztalatai körében aktívan 
felépíti a saját egyéni tudásszerkezetét. A tudáskonstrukciókba beépülnek

• az egyéni szocializációs folyamatok hozadékai,
• a meglévő tudásanyag, valamint
• a környezeti hatások.

A már megszerzett tudás és élettapasztalat jelentősége az idősoktatásban 
 A konstruktivista tanulásfilozófia gyakorlati alkalmazása – mind a tanulási 
motiváció, mind a tartalom meghatározása, mind pedig a módszertan tekintetében – 
szinte a legjelentősebb szempont az időskori tanulással foglalkozó szakemberek szerint.
 Ahogy arról korábban már esett szó, Fülöp Erzsébet szerint az időskori 
tanulás szempontjából kifejezetten pozitív tényező a teljes életúttal járó nagyszámú 
tapasztalat, mert a meglévő ismeretek körében könnyebb befogadni az új információt.
 Csoma Gyula nagy jelentőséget tulajdonít a meglévő tapasztalatoknak a gerontagógiai módszerek 
kidolgozása szempontjából is: „Az egyéni élettörténeteket, az életsorsokat célszerű alapul venni akkor, amikor 
meghatározzuk azokat az utakat és módszereket, amelyeket az időse(bbe)k számára kívánunk kialakítani.”53 

Láng Beatrix: Az idősoktatás módszertana - teóriák, tapasztalatok, lehetőségek



36

 Ennek alátámasztásaként Maróti Andor példaként említi azokat a kurzusokat, amelyek a 
különféle élettörténetek tanulságait elemzik. „Mivel itt erős a személyes érdekeltség, ezekből számos 
területre el lehet kalandozni azért, hogy a különböző típusú összefüggések feltárhatók legyenek.”54

 Marvin Formosa szerint az időskori tanulási motiváció fenntartásában is nagy szerep 
jut a meglévő tudás integrálásának: „(...) elismerőleg integrálni kell az idősek oktatásába 
korábbi tapasztalataikat és ismereteiket, mert csak így lehet folyamatosan ösztönözni őket.”55 

9. Az idősoktatásra vonatkozó tényleges módszertani leírások

 A szakirodalom tehát sokféle aspektusból vizsgálja és elemzi a geronto-edukációt, 
mégis sokszor marginálisan kezeli a módszertan kérdéseit. A következőkben áttekintjük a 
tényleges módszertani leírásokat tartalmazó tanulmányokat a legfontosabb szempontok szerint.

Módszertani útmutató a brit U3A tapasztalatai alapján
 Sz. Molnár Anna 2005-ben foglalta össze56  az 1980-as évek óta működő brit U3A tapasztalatait és 
jelentését, melyet Dr. T. S. Chivers, a Sunderlandi Egyetem nyugalmazott szociológia professzora készített 
el. Chivers az U3A-n folyó idősoktatási programokról általánosságokban az alábbiakat fogalmazta meg:

• „az anyag elsajátítása nagyon informális;
• a tanár és a résztvevő között szándékosan leépítik a távolságot;
• lehetőség van önkéntes szerepváltásra (résztvevőből szervezővé és fordítva);
• a csoportok többsége kísérleti formákban működik, ami lehetővé teszi az észrevételeket és az 

átalakítást;
• a környezet barátságosan társas-jellegű;
• van lehetőség eddig ki nem próbált tanulmányok indítására.”57

Az U3A tanfolyamait minden esetben alkalmi önkéntes szervező kezdeményezi, és megfelelő számú 
jelentkező esetén maga is tartja meg az órákat. Az eseti szervezőkre általánosan jellemző, hogy 
felelősséget éreznek csoportjuk iránt, valamint fontos számukra, hogy a résztvevők jól érezzék 
magukat és mindvégig motiváltak maradjanak. Sok esetben ők maguk is megváltoznak: toleránsabbak 
lesznek, hiszen rájönnek, mennyiféle nézőpont létezik, és barátságot kötnek a csoport tagjaival.
Chivers az eseti szervezők tekintetében az alábbi tanfolyam-vezetői stílusokat különböztette meg:

1. a szeminárium-vezető: programja tantárgy-központú, munkalapokat használ és kérdéseket tesz fel, 
ezzel stimulálja a vitát és alakítja interaktívvá a tanórákat;

2. a csoportformáló: a programot a résztvevők igényeinek megfelelve építi fel és alakítja, folyamatosan 
ismereteket ad át, miközben folyamatosan bevonja a program levezetésébe a résztvevőket;

3. az előadó: formális előadást tart, melyet az előadás végeztével megvitat a csoport tagjaival.
A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy az U3A csoportjaiban – gyakorlatilag kivétel nélkül 
– szocializációs folyamat zajlik le, melyek elvezethetnek az E. Jaensch-i58 integrált személyiséghez, 
azaz ahhoz a lelkiállapothoz, amikor a „lelki jelenségek harmonikus egységben működnek, ennek 
következtében a külvilághoz kitűnően alkalmazkodnak, könnyen teremtenek emberi kapcsolatokat.”59

 Chivers szerint a még kevésbé sikeres U3A programok is úgy tekinthetők „mint mentálhigiénésen 
is támogató programok, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetek enyhítéséhez is.”60

 Maróti Andor – a fenti vizsgálattól függetlenül – a csoportalakításra és a tolerancia 
fejlesztésére a skandináv országokban jellemző beszélgető köröket említi jó gyakorlatként: 
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„Azokban hat-nyolc fő heti rendszerességgel találkozik, s egy közösen kiválasztott témakörben 
közös tanulást folytat. Egy ilyen kis közösségben alkalom van arra, hogy megismerjünk 
másféle véleményeket is, ugyanazt a témát, ugyanazt a problémát többféle nézőpontból lehet 
megközelíteni. Megtanulható a tolerancia, az, hogy nem egyetlenegy igazság van, és kialakulhat 
egy olyan képesség, hogy ezeket a különböző álláspontokat talán szintézisbe is lehet hozni.”61

 Sz. Molnár Anna – fenntartva, hogy „az idősek tanulási folyamatának pontosabb 
ismerete lenne szükséges, és speciális didaktikai módszerek kialakítására is szükség van”62, 
megfogalmaz egyfajta igényre szabott idősoktatási metodológiát, melynek lényegét így összegzi: 
„összefoglalóan azt kell kiemelni, hogy nem tantárgy centrikus, hanem tanuló centrikus kell legyen, 
sajátságos, szoros tanár-tanuló kapcsolat jellemezze és a tanuló maga is alakítsa a tanórákat.”63 

Partneri viszony kialakítása
 A konstruktivista tanuláselméletet, valamint az előző fejezetben tett megállapításokat 
alapul véve tekintettel kell lennünk arra, hogy az idősebb hallgatók az adott szakterületen közel 
azonos tudással rendelkezhetnek, mint maguk az oktatók. Bajusz Klára és Jászberényi József 
épp ezért egyenesen rossz idősoktatási módszernek tartja azt, amikor a formális oktatásban 
megszokott, „hierarchikus-kinyilatkoztató jellegű tanítás” zajlik.64 Ehelyett „az azonos szinten kezelés 
a megfelelő megoldás”65 – állítják a szerzők. A partneri viszonyt kialakító tanár-diák kapcsolat, 
mely lényeges eleme az andragógia módszertanának, a gerontagógiában felértékelődik tehát.

Az ismeretek köre
 A kifejezetten időseknek szóló képzések, előadások, programok tematikus meghatározottság 
mentén is csoportosíthatók. A tartalmi elemek típusai szerint alapvetően kétféle csoportról beszélhetünk:

• Az ún. jelen-orientált témák a mindennapi életben való eligazodást segítik, 
hasznos, és a mindennapokban többnyire hasznosítható információkat tartalmaznak. 
Ilyenek a jogi, közgazdasági, technológiai ismeretek, de ide tartozik a néprajz és 
a nyelvismeret is, valamint az egészséggel és életmóddal kapcsolatos témakörök.

• Az ún. múlt-orientált témák többnyire csak leíró jellegűek, közvetlen, napi felhasználásra 
nem alkalmasak. Ezek a kurzusok, előadások elsősorban intellektuális élményt adnak és 
segítenek a szellemi frissesség megőrzésében, valamint a szabadidő hasznos eltöltésében. 
Ide tartozik többek között a történelem, természeti földrajz, irodalom, képzőművészetek.66  

Boga Bálint említést tesz arról is, hogy az utóbbi években az idősek elsősorban a számítástechnikai 
ismereteket részesítik előnyben, a nyelvtanulás, valamint az általános műveltségi programok csak jóval ez 
után következnek a preferencia-listán. Ennek következményeként, és annak köszönhetően, hogy számos, a 
technológiai tudást előtérbe helyező idősoktatási programot, tanfolyamot szerveznek szerte az országban, 
nőtt az internet-használat is a nyugdíjasok körében.67 (Mivel a számítógép használat és az internet 
penetráció igen lényeges kérdés a gerontagógia szempontjából, a kérdésre a vizsgálat során is visszatérünk.)
 Oktatóként, programszervezőként érdemes tehát figyelemmel kísérni az 
igényeket, és a kurzusok, előadások tematikáját rugalmasan ezekhez igazítani.
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Egyéb, az idősoktatás módszereit befolyásoló tényezők

A tanulás fizikai környezete
 „Az idősebb embereknek, akik egészségileg terheltebbek, kedvezőbb környezeti feltételekre van 
szükségük, hogy részt vehessenek a képzési folyamatokban.”68 – írja Franz Kolland , a környezeti tényezők 
megnövekedett jelentőségére utalva.
Idősebb korban, amikor az egészségi állapot jelentősen befolyásolja a mozgásképességet 
és a társadalmi interakciókban való részvételt, nagyon nagy szerep jut a megfelelő tanulási 
környezetnek. Épp ezért a képzés során megfelelő fényviszonyokat kell biztosítani, továbbá azt, 
hogy mind az oktató, mind pedig a résztvevők kellőképpen hallják egymást. Egymás láthatóságát 
és hallhatóságát kedvezően befolyásolják a mobilizálható bútorok, hiszen csoportmunka (illetve a 
különféle, beszélgetésre alkalmat adó, aktivizáló csoportmódszerek alkalmazása) esetén fontos, 
hogy a terem a foglalkozásnak megfelelően átalakítható legyen. A bútorok, ülőalkalmatosságok 
kényelmes mivolta sem elhanyagolható szempont a terem berendezésének kialakításakor.
A berendezésen túl lényeges, hogy korszerű oktatási segédeszközök és technikai berendezések 
álljanak rendelkezésre, melyek nem csak az oktató munkáját segítik, és kielégíthetik az időskorú 
résztvevők igényeit, de nagyban hozzájárulhatnak a változatos módszerek alkalmazásához is.

Az időtényező
 Az idősoktatás gyakorlati megvalósulása során „lényeges a megfelelő, a 
résztvevők életkori és időszerkezeti sajátosságait szem előtt tartó, partnerviszonyra 
épülő tanár-diák kapcsolat”69 – írja Bajusz Klára és Jászberényi József. 
 Az idős emberek – kivált a nyugdíjasok – időbeosztása viszonylag rugalmasnak tekinthető, 
hiszen a társadalmilag kötött tevékenységekből (azaz a kereső, termelő tevékenységekből) 
fakadó elfoglaltságokkal nem kell számolni. Ettől függetlenül az idős emberek időbeosztása is 
lehet némiképp kötött, hiszen igazodniuk kell a családi kötelezettségekhez, és az egészségügyi 
problémákból fakadó elfoglaltságokhoz, úgy mint kontroll vizsgálatok, gyógyszerszedés stb.
 Az időtényező másik aspektusa a szenior tanulók terhelhetősége a képzési folyamat során. A 
képzések szervezőinek gyakran kell legyőzniük azt az akadályt, hogy a helyszínen működő szervezők azt 
kérik: a kurzus vagy az előadás legfeljebb 1 vagy 2 órát tartson, mert az idős ember szellemileg nem 
terhelhető tovább és/vagy fizikailag nem bírja a hosszabb igénybevételt. Ehhez képest a szakemberek 
tapasztalata az, hogy a szenior hallgatók jóval intenzívebben és tovább tudnak koncentrálni, mint 
az andragógia vagy a pedagógia célcsoportjai. (Erre a kérdésre a vizsgálat során is keressük a választ.)

Konkrét módszertani útmutatások
 A résztvevő-központú, tanuló-centrikus idősoktatás módszertani szempontból 
leglényegesebb jellemzőit Boga Bálint gyűjtötte csokorba az alábbiak szerint:70

• a hangsúly nem a tanításon, hanem a tanuláson van
• a ritmust a tanulóhoz kell mérni (lassabb)
• tekintettel kell lenni a gyorsabb fáradékonyságra (rövidebb tanóra)
• már a kezdetekkor meg kell tudni a tanuló elvárásait, reményeit
• sokféle szemléltető anyagot érdemes használni
• a vizuális segédeszközök egyszerűek, áttekinthetőek legyenek
• a rögzítés szempontjából fontos az ismétlés
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• a tanuló tapasztalataira érdemes építeni
• az új ismereteket a már meglévőkhöz kell kötni
• többoldalú megközelítés szükséges minden témában
• a példák, illusztrációk viszont konkrétak legyenek
• vitára, kérdésekre elég időt kell szentelni
• időhiány ne korlátozza a tanulást
• a légkör segítő legyen
• a tanár csak katalizátor, animátor legyen
• csoportos, együttműködő részvétel alakuljon ki a foglalkozásokon
• a tanulás a kapcsolatteremtés, kollektivitás helye és motivációja legyen
• a tanulás interakciót jelentsen a környezettel.

A felsorolás-jellegű összefoglaló kitér tehát mind a speciális biológiai és kognitív jellemzőkre, 
mind pedig arra a szocializációs igényre, miszerint az idős emberek számára fontos a közösséghez 
tartozás élménye, valamint a meglévő tudás és tapasztalat integrálása a képzés folyamatába.
 A leíró módszertan tekintetében több szempontból is érdekes az a kiadvány, mely a 
QEduSen „Idősödők oktatásának értékelési eszköztára az életminőségük javulásának érdekében” 
c. projekt keretében, az Európai Unió Lifelong Learning programja támogatásával, a TREBAG Kft. 
gondozásában jelent meg 2013. januárjában. Az „Idősödő tanulók életminőségének javítása – 
Értékelési eszköztár oktatási intézmények számára” címet viselő, Pilar Escuder-Mollon, spanyol 
gerontagógus kutató szövegén alapuló kiadvány olyan szempontrendszert dolgoz fel, mely az 
idősoktatást folytató intézmények munkáját segíti, illetve lehetővé teszi ellenőrzésüket és értékelésüket.
 A kiadvány szerzője szervezési és módszertani szempontból az akció- vagy tapasztalati tanulás 
(action learning) folyamatát tartja a leghatékonyabbnak: „a tapasztalati tanulás az önálló tanulás 
és a generációk közti tanulás a leghatékonyabb és legrelevánsabb módszerei az idősoktatásnak”. A 
módszer lényege 3-4 fős kis csoportok szervezése, mely csoportok a tanár-konzulens irányításával 
hajtanak végre különféle feladatokat. Az újonnan megszerzett tudás a tapasztalat eredménye, hiszen 
„a tudásgenerálásban a tanulási folyamat során szerzett tapasztalat, elemzés és visszajelzés bír jelentőséggel”.

1. ábra: Az Action Learning modellje (Funch, 2007)71  

 A kiadvány megerősíti, hogy az idősoktatásnak a konstruktivista tanulásfilozófián kell alapulnia, 
mely szerint „a tudásszomjat a korábbi tapasztalatok generálják”, és a résztvevők önállóan építik fel új 
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tudáskonstrukciójukat úgy, hogy az új tudáselemeket meglévő tudásuk és tapasztalataik körébe integrálják.
„A konstruktivista oktatás jellemzői az idősödők esetében a következők:

• A tanulás a korábbi személyes tapasztalatokra épül;
• A tanulási folyamat sok gyakorlati elemet is tartalmaz;
• Az új tanulási technikákat a modern világ mikro- és makro-környezetébe történő beilleszkedés 

elősegítése végett kell elsajátítani;
• A tanulás a kommunikáció útján történik;
• A tanulás az összefüggésekre koncentrál;
• A motiváció a tanulási folyamat alapeleme.”72

10. Összegzés

 A gerontagógia módszertanával kapcsolatos szakirodalom tehát különféle aspektusok 
mentén tárgyalja az idősoktatás didaktikai jellemzőit. Mind az U3A jó gyakorlata, mind az 
egyéb, leíró elemzések alapján összességében elmondható, hogy bármely kontextusban 
tárgyaljuk is a kérdést a társadalmi sajátosságoktól a tanulás színterein át az ismeretek körének 
meghatározásáig, a konstruktivista tanulásfilozófia és az ebből adódó, ehhez kapcsolódó 
oktatás módszertani elemek hatékony és sikeres oktatási folyamatot eredményeznek.

A vizsgálat

 Tanulmányom korábbi fejezeteiben a geronto-andragógia, mint önálló diszciplína, illetve a geronto-
edukáció, mint önálló oktatási szakterület módszertanának létjogosultságát vizsgáltam a szakirodalom 
áttekintésén keresztül. A további fejezetekben azt vizsgálom, hogy az idősoktatásban érintett 
résztvevőkben (mind oktatói, mind hallgatói részről) felmerül-e a szakterület önálló módszertanának 
megalkotására való igény, illetve milyen szempontrendszer mentén fogalmazzák meg igényeiket.
 
11. A vizsgálati módszerek bemutatása

 Mivel az alapkérdés több témát és résztvevőt érint, többféle empirikus vizsgálati 
módszert választottam. Mindegyik vizsgálatnál induktív kutatási stratégiát alkalmaztam, azaz 
a következtetéseket a tapasztalati mérésekre és azok elemzésére alapozva fogom levonni.

Szakértői mélyinterjúk idősoktatást végző szakemberekkel
 Az idősoktatást végző oktatókkal szakértői mélyinterjút készítettem, amiben 
saját felkészülésüket és tapasztalataikat vizsgálom általános (mindenkinek feltett) illetve 
több esetben személyre szabott (az adott oktató szakterületének és tapasztalatainak 
megfelelően összeállított), kifejezetten az idősoktatásra vonatkozó kérdéssor alapján.
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Az interjúban érintett témacsoportok
Az interjúkérdéseket az alábbi témacsoportok szerint állítottam össze:

1. Az idősoktatásban szerzett oktatói tapasztalatok
2. Az oktató által tartott idősoktatási programok jellege
3. A geronto-edukációs módszertani irodalom ismerete
4. Az időskori tanulás motivációi
5. Az oktatás során alkalmazott módszerek
6. Az andragógiai- és geronto-andragógiai módszerek összehasonlítása
7. A felsőoktatásban és/vagy felnőttoktatásban, valamint az idősoktatásban részt vevők közti 

attitűd- és tanulásmódszertan-béli különbségek jellemzői
8. Az idősoktatásban alkalmazott vizsga és végzettség jelentősége

Az interjúalanyok
1.Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka (kozmetikus, andragógus)  

Magyari Hajnalka korábbi pedagógiai/andragógiai gyakorlat nélkül kezdett idősek oktatásával 
foglalkozni. Szépségápolással kapcsolatos, gyakorlatias jellegű tanfolyamokat, illetve 
divattörténeti előadássorozatokat tart a ZSKF szervezésében működő Nyugdíjas Akadémián.

2.Molnár Beáta – óraadó oktató, ZSKF  
Fiatal oktatóként foglalkozik idős emberekkel, ami nagy kontrasztot jelent a nappali tagozatos főiskolai 
hallgatókhoz képest, akikhez korban lényegesen közelebb áll. Időseknek tartott jobbagyféltekés 
rajztanfolyama tisztán gyakorlati jellegű. Az idősoktatásban szerzett tapasztalatai nem csak a 
gyakorlati órák módszertana szempontjából érdekesek, hanem a generációs szakadék oktatóként 
történő áthidalása miatt is, hiszen elképzelhető, hogy a fiatal oktató anyai ösztönöket vált ki egyes 
résztvevőkből. Beáta tapasztalatai tehát több szempontból is fontosak a kutatás szempontjából.

3.Dr. Molnár Krisztina – mb. intézetigazgató főiskolai docens, Pető András Főiskola Humántud. Intézet  
Dr. Molnár Krisztina előadásokat és tanfolyamokat, tréningeket tart többek között 
mesepedagógia témában idősek számára. Sokrétű felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik. 
Neveléstudományi doktori fokozata, oktatási tapasztalata, valamint reform-pedagógiai szemlélete 
sokat segíthet a geronto-edukáció differenciált módszertanának elméleti kialakításában.

4.Szilassy Eszter – a ZSKF szeniorképzésének vezető angol-nyelvtanára
A nyelvoktatás, mint az idősoktatás egyik legnépszerűbb területe nagy jelentőséggel bír 
módszertani szempontból, hiszen az államszocializmus időszakában nevelkedett, bár oroszul 
tanuló, de alapvetően idegen nyelvet nem beszélő nemzedékek számára a nyelvtudás hiánya 
komoly hátráltató erőt jelenthet a mindennapokban, akár az internet használat területén 
is. Szilassy Eszter tapasztalatai ebből a szempontból kiemelkedően fontosak lehetnek.

Kérdőívek idősoktatásban részt vevők számára
 Az oktatás résztvevői két, különböző időpontban végzett kérdőíves vizsgálatban 
működtek közre. A mintavétel technikája tehát mindkét esetben önkitöltős kérdőív.

Kérdőíves vizsgálat 1. - Elvárások az idősoktatási programokkal kapcsolatban
Az első kérdőív elsősorban a tanulás különféle formáira vonatkozó elképzeléseket, az időseknek szervezett 
tanfolyamokkal kapcsolatos elvárásokat és igényeket, valamint a tudásmegosztással kapcsolatos 
vélekedést vizsgálja, ami a kérdőív bevezetőjében az alábbiak szerint került megfogalmazásra:  
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„Jelen kérdőív az idősoktatás lehetséges módozatait kívánja feltárni, mégpedig az érintett korosztályok 
véleménye és igényei alapján. Célunk, hogy képet kapjunk az Ön meglátásairól, elképzeléseiről 
és igényeiről ahhoz, hogy kialakíthassuk a legcélravezetőbb oktatási formákat, módszereket.”
A kérdezettek a kitöltés időpontjában (2011. november 10.) csak plenáris előadásokra jártak a Zsigmond 
Király Főiskola Nyugdíjas Akadémiájára, tanfolyamokon még nem vettek részt. Az aznapi előadáson részt 
vevők száma kb. 160 fő volt. A kérdőívet 132 fő töltötte ki, azaz az adott programon részt vevők kb. 82%-a.

Kérdéscsoportok
A kérdőívben feltett kérdések az alábbi főbb témakörök mentén kerültek kidolgozásra:

1. Általános jellemzők (nem, életkor, családi állapot, iskolázottság)
2. Tanulási preferenciák a tanulási formák jellege szerint (A tanulás színterei)
3. Az IKT eszközök tanulásban való alkalmazása
4. Tanulási preferenciák a módszertani eszközök jellege szerint
5. A tudásmegosztás lehetőségei és fontossága

Kérdőíves vizsgálat 2. - Résztvevői tapasztalatok az időseknek szervezett tanfolyamokról
A második kérdőívet olyanok töltötték ki, akik már részt vettek kifejezetten időseknek szervezett 
tanfolyamokon. Ők elsősorban tanulási motivációikról, illetve a tanfolyamokkal kapcsolatos 
tapasztalataikról adtak számot. Úgy vélem, az ő gyakorlati tapasztalataik és meglátásaik is segíthetik az 
idősoktatás módszertanának kialakítását, kidolgozását, amennyiben elfogadjuk, hogy a geronto-edukáció 
módszertanának tanuló-központúnak kell lennie és törekedni kell a partneri viszony kialakítására.
A kérdőívet a Zsigmond Király Főiskola által szervezett Nyugdíjasok Óbudai Akadémiáján töltötték 
ki azok, akik a 2012/13-as tanév II. szemeszterében, 2013 tavaszán részt vettek valamilyen, a Főiskola 
szervezésében indult tanfolyamon. Ebben a félévben a tanfolyamot végzett résztvevők száma 
119 fő volt. A kérdőívet 2013 májusában 61 fő töltötte ki, ami a teljes résztvevői létszám 51%-a.

Kérdéscsoportok
A kérdőívben feltett kérdések az alábbi főbb témakörök mentén kerültek kidolgozásra:

1. Általános jellemzők (nem, életkor, családi állapot, iskolázottság)
2. A tanulás fontossága
3. Családi támogatottság
4. Program/tanfolyamválasztás szempontjai
5. Tanulási preferenciák a tanulási formák jellege szerint (A tanulás színterei)
6. Oktatói attitűd – módszertani kérdések
7. Tanulási motivációk
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A vizsgálatok eredményei – elemzés

12. Az idősoktatás és az általános pedagógiai, andragógiai módszertan legfőbb különbségei
 
 A kérdést szakértői mélyinterjúkon keresztül vizsgáltam; 
az általam kérdezett szakemberek véleménye némiképp eltérő. 
 Dr. Molnár Krisztina és Molnár Beáta alapvetően nem lát különbséget a neveléselméleti 
diszciplínák között. Dr. Molnár Krisztina így fogalmaz: „Alapvetően szerintem nincs 
különbség, ahogy a pedagógia és az andragógia között sincs különbség. Én nem hiszek 
a gyerek és a felnőtt szétválasztásában. (…) Ezek világképek. A reformpedagógia egy 
eszmetörténeti kérdés; másképp tekintett az emberre, és ehhez más pedagógiát társított.”
 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka az alapvető különbséget a motivációban látja:
„Az idősek és a gyerekek oktatása között szerintem nagyobb kapcsolat van, mint a felnőttek 
és idősek oktatása között. A koragyermekkorban  (iskoláskor előtt) történő tanulás 
jobban hasonlít az időskori tanuláshoz, mert a motiváció jobban hasonlít: »azért akarom 
megtanulni, mert ÉN akarom csinálni/tudni, JÓL akarom csinálni/tudni« stb.  
Az iskola megváltoztatja a motivációt: nem magam miatt, hanem jutalomért (ötös, dicséret 
stb.) tanulom meg amit meg KELL tanulnom. A felnőttkori motiváció is ilyen.  
A belső motiváció tehát itt, az iskoláskor kezdetén alakul át hangsúlyosan 
külső motivációvá. (...) Mivel a motivációs tényezők a felnőtteknél és időseknél 
egész mások, nem is lehet a módszertant összehasonlítani szerintem.”
 Dr. Molnár Krisztina megerősíti Hajnalka gondolatmenetét: „A tanulás igazi öröme 
öregkorban jön vissza, mint a kisgyerek, aki önmagáért, autonóm érdeklődésből tanul. A spontán 
tanulás iránti elköteleződés elvész az iskolával és felnőttkorban, mert korlátok között tanulunk.”
 Molnár Beáta szintén lát összefüggést a gyermekkori és időskori tanulás között: „A 
pedagógia és az andragógia közti legfőbb különbség, hogy a gyermek kvázi függ a pedagógustól. 
A nyugdíjasoknál ugyanezt látom. Tisztelettel és szeretettel viszonyulnak az oktatóhoz.”
 Beáta szerint a gyermeki hozzáállás nem csak a tanár-diák viszonyban, hanem a 
viselkedésben is megfigyelhető, mintha az idősek szeretnének iskolást játszani: „Gyakorlatilag 
bizonyos szempontból olyanok az idősek, mint a gyerekek: nagyon ki vannak éhezve a 
megerősítésre, visszacsatolásra, és huncutak, rendetlenkednek: ha azt mondom, hogy most 
3 percig nem szabad odanézni, biztos, hogy megszegik és mást csinálnak, mint amit kértem. 
Ha azt mondom, hogy »rosszcsontok«, vagy hogy »szétültetem őket«  - ezért odáig vannak.”
 Több oktató tapasztalata szerint is sokan vágynak az idősek közül az iskola szerepjátékára. Ez nem 
az infantilis gyerekeskedést jelenti, hanem az ismert vagy vágyott „jó iskola” élményét. Talán különös, 
de igen erősen hatnak azok a mondatok, amiket anno az iskolában hallhattak, pl. „beírok az üzenőbe”, 
„szétültetem a csacsogókat”, „becsengetek” stb. Ehhez kapcsolódik Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka 
tapasztalata, miszerint a résztvevők leginkább örömtanulásként élik meg a tanulást, aminek nincs tétje; 
nem kell sikertelenséget, megszégyenítést megélni, vagy akár azt, hogy nem kapnak meg egy állást.
 A szakértők szerint tehát az alapvető különbség a tanulási motivációban és a tanár-
diák kapcsolatban keresendő, és a módszert, azaz a „hogyan”-t ehhez érdemes igazítani.
 A geronto-edukációs módszertan alapjainak kidolgozása szempontjából érdekes lehet a 
koragyermekkor és időskor motivációs faktorainak komparatív elemzése és a hasonlóságok figyelembe vétele.
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Tanítás-módszertani különbségek a főiskolára járók és az idősebb korosztályok között

 Szilassy Eszter szerint „Az idősekkel jóval könnyebb dolgozni, mert sokkal pozitívabb a 
hozzáállásuk. Sokkal motiváltabbak, sokkal nagyobb háttértudással, kulturális tőkével rendelkeznek, ami 
nyelvtanulásnál elengedhetetlen. Ők még egy egész másfajta kulturális közegben szocializálódtak.” Eszter 
úgy gondolja, hogy a tanítás célját a tanulási motivációkhoz kell igazítani. A fiatalkori nyelvtanítás célja 
80%-ban egy nyelvvizsga megszerzése, de időskorban egész más motivációs tényezőkkel találkozik.73

 Molnár Beáta mind hasonlóságot, mind különbséget megfogalmaz a két korosztály tekintetében: 
mind a főiskolai hallgatók, mind az idősek jól ismerik a poroszos rendszert, ezért az alapvetően 
frontális munkához mindkét csoport hozzá van szokva. „Azt viszont, hogy egy óra gyakorlatias és lehet 
nyüzsögni, meg lehet mutatkozni, azt az idősek élvezik, a fiatalok meg mintegy pechként élik meg.”
 Dr. Molnár Krisztina a hozzáállásban nagyon sok különbséget tapasztal: „nekem az idősek nagyobb 
kihívás jelentenek szellemileg, mint a nappalis főiskolások, akik inkább középiskolai szint nekem. Az időseknél 
érzem azt, hogy a felsőoktatásnak van létjogosultsága. A felsőoktatás értelme szerintem a mélyen elkötelezett, 
szellemileg fogékony, autonóm és lelkileg nyitott emberek szakmai párbeszéde. Ez egyfajta szellemi párbeszéd, 
nem egy hierarchikus viszony. Azt érzem, hogy az idősek ezt látják bennem, ők tükrözik vissza számomra ezt a 
szerepemet, és a partnerséget, amit andragógusként elvárunk. Érzem, hogy hálásak és értékelik a munkámat.”

Tanulás-módszertani különbségek a főiskolára járók és az idősebb korosztályok között

 Dr. Molnár Krisztina szerint míg az idősek nagyon fogékonyak 
az elméleti ismeretekre, „a fiatalok a vizuális dolgokat várják nagyon.”
 Szilassy Eszter szerint az idősek teljesen másképp tanulnak. „Az idősebb korosztály 70-80%-
a verbális tanuló, azon belül is olvasó. Nem auditív, nem vizuális, nem mozgásos, csak verbális, és 
azon belül is az írott szövegre hagyatkozik. Szavak tanulásánál is olvasnak, ezért nehéz a kezdőknek az 
angol. Sokat segít a repetitív módszer, hogy rengetegszer kimondjuk a szavakat, de alapvetően az írott 
formához ragaszkodnak. Ehhez képest a fiatalok egyáltalán nem ilyenek; ők egy teljesen másfajta, nem-
verbális közegben nőnek föl. Más a kulturális közeg, amiben felnőnek, ezért mások a képességeik.”
 
13. A geronto-edukáció módszertanának létjogosultsága

 Bár a megkérdezett oktatók közül ketten is úgy gondolják, hogy nincs alapvető különbség 
az antropagógia egyes altudományainak módszertanában, arra a kérdésre, hogy szükség van-e 
kifejezetten idősoktatás-módszertanra, mégis minden megkérdezett egyértelmű igen-nel válaszolt.
 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka véleménye szerint geronto-edukációs módszertanra 
szükség van, mert „a pedagógia és az andragógia mellett egyenrangú és különálló 
szakterület az idősoktatás, tehát ennek is kellene külön módszertant kidolgozni.”
 Dr. Molnár Krisztina a korosztály iránt érzett tisztelet okán így fogalmazott: „Bár nem érzek 
lényegi különbséget az andragógiai és geronto-andragógiai módszertan között, de álljon össze, és 
kapjon ez a korosztály egy önálló altudományt, és egy nagyon jól kialakított idősoktatás metodológiát. 
Kapjon egy megfogalmazottságot és tudományos bázist, amivel ez tényleg reprezentálható.”
 Az idősoktatás, mint a neveléstudomány önálló altudománya 
megérett az önálló módszertan kidolgozására, amit mind a szakirodalmi 
áttekintés, mind pedig a megkérdezett szakemberek véleménye alátámaszt.
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 A szempontrendszer kialakítása során érdemes különös figyelmet fordítani a gyermekkor és 
időskor komparatív elemzésére mind a tanulási motiváció, mind a viselkedéskultúra szempontjából, 
valamint érdemes kiemelten kezelni a közösségalkotás, közösségfejlesztés kérdését, amivel a geronto-
edukáció hozzájárulhat az elmagányosodás megakadályozásához és a magasabb életminőség eléréséhez.

14.  A geronto-edukációs módszertani szakirodalom ismerete

 A mélyinterjúk során minden oktató elmondta, hogy gyakorlatilag nem keresett a felkészüléshez 
módszertani szakirodalmat, mert több éves, évtizedes oktatói tapasztalata alapján elég felkészültnek 
érezte magát ahhoz, hogy minden tanítási szituációban képes legyen váltani a helyzetnek megfelelően.
 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka, aki korábbi oktatói gyakorlattal nem rendelkezik, 
a szakdolgozata írásakor foglalkozott a kérdéssel, és úgy találta, hogy „ami van, az elég 
idejét múlt, és elsősorban a felnőttek oktatására vonatkozik, nem az idősekére. Az 
idősekkel kapcsolatban elsősorban a biológiai folyamatok megváltozására térnek ki.”
 Molnár Beáta az andragógia-módszertani szakirodalom ismeretében úgy 
véli, a leírások adnak egyfajta elméleti alapot, de gyakorlati útmutatást nem.

Módszertani felkészítés igénye
 A megkérdezett oktatók, a fentiek okán a módszertani felkészítésnek sem 
érezték hiányát, bár többen beszámoltak arról, hogy valamiféle szakmai fórumra igényt 
tartanának azért, hogy az idősoktatással foglalkozó szakemberek megismerhessék egymás 
tapasztalatait és visszacsatolást kapjanak arról, hogy amit csinálnak, azt jól csinálják-e.
 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka arról számolt be, hogy lett volna igénye módszertani felkészítésre, mert 
mindenre magának kellett rájönnie. „Persze, a legjobb dolog a tapasztalat, de nem baj, ha az ember előre tudja, 
mire kell figyelnie. Itt a saját bőrömön kellett megtapasztalni mindent, ráadásul úgy, hogy ugye előzetes tanítási 
tapasztalatom sem volt. (…) Egyelőre a saját bőrünkön megélt tapasztalatainkból (pedagógiai, andragógiai 
stb.) indulunk ki és szerzünk további tapasztalatokat, de nincs meg az a szakirodalom, amiből felkészülhetnénk.”

A leggyakoribb módszertani kérdések

Tegeződés
 Szilassy Eszter: „A legtöbbjükkel tegeződöm, egyrészt, mert nők között ez természetes. 
Másrészt sokan automatikusan letegeznek engem, hiszen annyi idős vagyok, mint a gyerekük. 
Általában elmondom a tanfolyam elején: nekem mindegy, a tegeződést az idősebbnek kell 
kezdeményezni, ezért aki akar, tegezzen, aki akar, magázzon. A férfiak többnyire magázni szoktak.”
 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka többnyire tegeződik. „Szeretek a hallgatóimmal tegeződni, mert 
amellett, hogy van egyfajta közvetlenség és humor a kapcsolatban a tegeződés által, megmarad a 
kölcsönös tisztelet, és nagyon kellemes az atmoszféra. Megvan a hangulata: olyan finom, barátságos, 
kellemes, elegáns – valahogy visszaidéz egy letűnt korszakot. A tegeződés velük nagy élmény.”
 Több oktató is érzékeli, hogy az idősek magukkal hoznak egy olyan viselkedési kultúrát, ami a 
mai világban nem jellemző. „Észreveszem, hogy felöltöznek az órának. Sose láttam senkit slendriánul 
jönni. Mindenki megtiszteli az oktatást azzal, hogy szépen felöltözik.” - mondja Dr. Molnár Krisztina.
 A tegeződés lényegi kérdései a mikor és a hogyan. Szilassy Eszter például a résztvevőkre 
bízza, hogy tegezik-e, Dr. Molnár Krisztina pedig mindig maga ajánlja fel a tegeződés lehetőségét.
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 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalkának nincs bevett gyakorlata: „Sok esetben ők ajánlják fel, 
hogy tegeződjünk, és ez mindkét fél irányába megtisztelő. Ők megtisztelnek engem a bizalmukkal, 
és pedig nem érzékeltetem velük, hogy idősek. Valahogy eltűnik a generációs szakadék.” Ahogy 
Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka is említi, a korosztálybéli különbségek eltűnése is fontos szempont. 
Dr. Molnár Krisztina és Molnár Beáta is alátámasztja ezt: „annyira tisztelik a tanár szerepet, 
hogy az életkori szempont szinte elmosódik, tehát ők sokszor önkéntelenül is lemagáznak. 
Tehát nekik nehezebben esik tegezni engem, mint viszont.” - mondja Dr. Molnár Krisztina.
 A tanár szerep iránti tisztelet a Zsigmond Király Főiskolán megnyilvánul abban is, hogy 
míg sok női oktatóval tegeződnek az idős hallgatók, a férfi oktatókkal   általánosságban nem. 
A mai időstanulók többnyire a baby-boom nemzedék tagjai, akik körében a tegeződés azonos 
neműek között vagy azonos szakmán belül teljesen elfogadott és általános, de hierarchikus 
viszonyokban szinte egyáltalán nem. A köztiszteletben álló férfi oktató többnyire megtartja a 
távolságot a zömében nőkből álló csoporttal, és mintegy apaszerepet is betölt a csoportjában.
 A tegeződés másik aspektusa az intimitás. Dr. Molnár Krisztina az előadáson, előadói szerepben 
nem tegeződik, a szeminárium jellegű órákon viszont igen, „mert az tréning-szerű, meghittebb 
tematikával bír, és ez megkívánja azt a fajta közvetlenséget, ami testet ölt a tegezésben. Nekem a 
tegezés itt szakmai kérdés is, mert belső dolgokról természetesebben lehet tegeződve beszélni.”
 A téma és a kurzus jellege Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka szerint is meghatározó; míg a Divattörténet 
előadásokon nem releváns a tegeződés kérdése, a Szépségápolás tanfolyamon igen. „Az sokkal 
intimebb, hiszen a gyakorlatok alkalmával egymás bőréhez érünk, ezért itt közvetlenebb is a tegeződés.”
 Molnár Beáta saját tapasztalata és gyakorlata is megerősíti a fentieket: „ez egy gyakorlati 
képzés, ahol folyamatos visszacsatolásra van szükség és a hallgatók is folyamatosan kérdeznek, 
tehát a képzés interaktivitása miatt a tegeződés sokkal egyszerűbb módja a kommunikációnak.”
 A tegeződés tehát többféle aspektusból is lényeges és fontos kérdés lehet. Általános oktatói 
tapasztalat, hogy tegező viszonyban eltűnik a generációs szakadék, ezzel együtt megmarad a kölcsönös 
tisztelet, a közvetlen, kellemes légkör, amit bizonyos témák és oktatásszervezési módszerek meg is kívánnak.

Korábbi tapasztalatok integrálása az oktatás folyamatába
 Dr. Molnár Krisztina egyértelműen be szokta vonni a meglévő tudást és tapasztalatokat az 
oktatási folyamatba, és a lehetséges módozatok háromféle aspektusát is vázolja. A legegyszerűbb 
mód, hogy megkéri a hallgatót arra, hogy mondja el a témához kapcsolódó saját tapasztalatait. A 
másik lehetőség, hogy a témához kapcsolódó meglévő tudást előzetesen felméri; a tréning-jellegű 
csoportokban pedig gyakran előfordul, hogy a témához társítható attitűdök megmutatására, azaz a 
saját vélemény megformálására kéri meg a résztvevőket. „Egyébként maguktól is mondják, nem is kell 
megkérdeznem.” - teszi hozzá Krisztina, ami a tapasztalatok megosztásának alapvető igényére utal.
 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka gyakran alkalmazza a meglévő tapasztalatok bevonását a képzési 
folyamatba, de ezt kanalizáltan teszi: előre megszervezett kiselőadások formájában nyújt lehetőséget a 
hozzászólásokra, hogy ne fusson ki az időből. „Meg szoktam kérni a résztvevőket, hogy ha az adott témához 
van otthon valami kincsük, emlékük, akkor hozzák be megmutatni és meséljenek róla. Erre előre konkrétan 
megszabjuk az időt. Ha előre meghatározzuk az időtartamot, akkor nagyon korrekten betartják, fel is készülnek 
és érdemben akarnak hozzátenni a tananyaghoz. És figyelnek, tehát nem élnek vissza a kapott idővel.”
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A közösségalakítás szerepe
 A valahová tartozás igénye és a kommunikációs szükséglet kifejezetten fontos 
belső motivációs faktor időskorban. Az idős hallgatók szeretik, ha egy-egy téma 
kapcsán elmondhatják tapasztalataikat és hálásak, ha az oktató teret biztosít erre.
 Molnár Beáta szerint ez fontos, de ő óvatosan bánik ezzel a kérdéssel. „Sokszor túl 
sok a történet, csaponganak, megbabonázza őket a pillanatnyi téma, amiről nem feltétlen 
kérdeznek, hanem felállnak és elmondják a saját véleményüket – többnyire hosszasan.”
 Dr. Molnár Krisztina nagy jelentőséget tulajdonít a közösség szerepének és a szociális 
kapcsolatoknak az idősoktatás terén. „A közösség már az első órákon kialakul. Egyértelműen 
látom, hogy barátságok kötődnek. A szocialista világban a közösség prioritást élvezett, így ezek az 
emberek könnyebben kapcsolódnak egymáshoz. A fiatalok elszigeteltebben élnek, érdektelenek.”
 Oktatói tapasztalatok alapján elmondható, hogy a tanár személyisége, szerepe, valamint a téma 
intimitása alakítja a közösséget. Minél személyesebb egy téma, annál bensőségesebb történetek kerülnek 
elő az órákon, ezáltal a résztvevők is közelebb kerülnek egymáshoz. Az oktató türelmén és elhivatottságán 
múlik, hogy mennyire hagyja kibontakozni ezeket a történeteket, mennyi teret enged annak, hogy a résztvevők 
a közös érdeklődés, gondolkodás mentén jobban megismerhessék egymást, és a személyes kapcsolatok 
elmélyülhessenek. Tudunk olyan közösségekről74, melyek a tanfolyamok befejeztével sem bomlottak fel, 
tagjai évek múltán is érdeklődnek egymás iránt, időről időre összejárnak, sőt, segítik egymást a bajban.
 A közösség létrejötte az izoláció elkerülése és a magány enyhítése szempontjából 
kimondottan fontos, és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a tanulás és közös 
érdeklődés mentén megszülető közösség  kialakulásában az oktatónak kulcsszerepe van.

Vizsgáztatás, értékelés, bizonyítvány szükségessége
 Szilassy Eszter a mindenkori csoport igényihez kötné a vizsgát, de hozzáteszi: nyelvtanulás 
esetében sokaknak ez nagyon stresszes lehet. Úgy gondolja, ha vannak, akik kihívásnak érzik, 
akkor érdemes kétféle csoportot indítani: olyat, ahol vizsgáznak a képzés végén és olyat, ahol nem.
 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka szerint szintén érdemes differenciálni, mert „van, aki motivált 
ebben és van, aki nem. Van olyan résztvevő, aki azért szeret most tanulni, mert nincs tétje, nem kell 
vizsgázni. A gyerekkori megfelelési vágy és kényszer elmúlt. Én megkérdőjelezem, hogy mennyire van 
erre szükség, mert itt örömtanulásról van szó. Ha vizsga, akkor valami stresszmentes megoldás legyen, 
ne élet-halál harc, mint amiként még a legegyszerűbb vizsgát is megélik az idősek, csupán vizsga mivoltja 
miatt.” Hozzáteszi továbbá, hogy fontos szempont az is, hogy a felkészülés ne vegyen el időt a családtól.
 Dr. Molnár Krisztina így vélekedik a vizsgáztatásról: „Szerintem fontos, messze mellőzve 
azt a hivatali formát, amit megszokhattak. Én egy ünnepet csinálok a végén, egyszerűen 
megadjuk a módját, hogy most lezárunk egy folyamatot. Mit kaptak, mit visznek magukkal 
stb. Szerintem fontos, hogy ennek adjunk egy ünnepi keretet. A vizsga arról szól, hogy a 
tudásunk összeállt, ellenőrizzük, értékeljük. Nem pedig egyfajta poroszos számonkérés.”
 A bizonyítvány kapcsán Molnár Beáta úgy látja, „itt már nincs jelentősége a papírnak 
és az osztályzatnak, csak magának a hasznosítható tudásnak, és a tudás örömének.”
 Szilassy Eszter szerint a bizonyítványnak van jelentősége, főleg azoknál, akik több tanfolyamon vesznek 
részt. „Egyrészt mert komolyabban veszik a tanulást, másrészt, mert sokan szeretik a tárgyi emlékeket.”
 Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka szerint „az önértékelés növelése, a büszkeség miatt nagyon fontos. 
Nem használják fel, de az önértékelésüket nagyban javítja. Kiteszik látható helyre, sokan eldicsekednek 
vele, büszkeséggel tölti el őket.” Hajnalka szerint ez egy egymást erősítő folyamat: az elismerés azért 
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nagyon fontos, mert növeli az önértékelést. Az önértékelés növelésével megnő a motiváció, ami nagyobb 
teljesítményt eredményez; a teljesítmény (és annak elismerése) pedig megint csak az önértékelést erősíti.
 Dr. Molnár Krisztina így fogalmaz: „Én hiszek a rituálé erejében, és egyfajta tárgyi 
megjelenítés erejében. Ennek nagy jelentősége van. Ez érték. Méltó megjelenítése annak, 
hogy valaki elvégzett valamit. Nagyon is fontos. Nem csak tartalmilag, formailag is.”
 A 2. kérdőíves vizsgálatban maguk a megkérdezettek – több tanfolyamon való részvétel után – így 
vélekedtek a kérdés két aspektusáról:

        2. ábra: A megszerzett tudás    3. ábra: A képzés elvégzéséről szóló 
                                                                                                                      hasznosíthatóságának jelentősége igazolás jelentősége

A felmérésben résztvevők számára tehát pontosan annyira fontos a megszerzett tudás használhatósága, 
mint amennyire jelentéktelennek tartják azt, hogy kapnak-e igazolást az elvégzett tanfolyamról vagy sem.

A vizsgálat eredményeinek tekintetében magára a gyakorlati módszertanra vonatkozó kérdéseket 
differenciáltan érdemes megközelíteni.

• A geronto-edukáció módszertani szakirodalma az oktatók körében nem ismert, aki találkozott 
ilyesmivel, nem tartja elég részletesnek.

• A tapasztalt oktatók idősoktatási gyakorlatuk kezdetén nem igényeltek módszertani felkészítést, de 
ma már többen is igényt tartanának bizonyos rendszerességgel szakmai fórumokra, eszmecserékre

• Az alkalmazott módszerek tekintetében   a   gyakorlott oktatók nem bizonytalanok, hiszen   szakértelmükre 
és pályafutásuk során megszerzett gyakorlatukra tudnak hagyatkozni. A tapasztalatlanabb   
oktatóknak viszont nagy segítség lehet egyfajta módszertani felkészítés, mert nagyon sok energiát 
emészt fel az órákra való felkészülés és az ott felmerülő problémák kezelése.

• Azok, akik jelentős oktatási tapasztalattal bírnak, jól tudják adaptálni meglévő eszközrend-szerüket 
az idősebb korosztály oktatására is. Hozzá kell tennünk viszont, hogy a leggyakoribb módszertani 
kérdések tekintetében (mint például a meglévő tudás bevonása a képzési folyamatba, az értékelés, 
vizsgáztatás kérdése) megoszlanak a vélemények, nincs egységes álláspont, sőt, néhány oktató 
maga is bizonytalanul ítéli meg a kérdést.

15. Iskolázottsági mutatók

 A magyarországi képzettségi mutatók tekintetében elmondható, hogy 1980-ban a magyar 
társadalom felnőtt lakosságának mindösszesen 5,1%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel, és 
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ez az arány 1990-re is csupán 7,6% volt. A jelenleg 50 év felettiek, tehát az 1964 előtt születettek 
körében, össztársadalmi szinten viszonylag kevesen rendelkeznek felsőfokú végzettséggel.
 A Zsigmond Király Főiskola Nyugdíjas Akadémiájának résztvevői 2011-ben és 2013-ban 
is töltöttek ki egy-egy kérdőívet. Természetesen mindkét kérdőív vizsgálta az iskolázottságot.
 2011. novemberében 132 fő töltötte ki a kérdőívet. A megkérdezettek 79,5%-a nő, 20,5%-a férfi volt. 
Ez az adat általánosságban is reprezentálja a Nyugdíjas Akadémia résztvevőinek nemek szerinti megoszlását.

Iskolai végzettség tekintetében az alábbi eredményeket kaptuk:

4. ábra: A válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása

A grafikonról leolvasható, hogy a válaszadók közel 30%-a rendelkezett felsőfokú 
végzettséggel, további 59,1% középfokú (minimum szakközépiskolai) végzettséggel, 
és csupán 11,4% volt az alapfokú vagy szakmunkás végzettségűek aránya.

5. ábra: A válaszadók (összevont) iskolai 
végzettsége nemek szerinti megoszlása
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Ha megvizsgáljuk az iskolai végzettségek nemek szerinti megoszlását, azt találjuk, hogy a férfiak 
és nők iskolázottságában szignifikáns különbség van. Míg a férfiak több, mint fele (55,6%) 
felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a nők nagyon nagy aránya (63,8%) középfokú végzettségű.

A 2013-as vizsgálat a legmagasabb iskolai végzettség tekintetében a következő eredményt hozta:

6. ábra: A válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása

Ebben a vizsgálatban mindössze 61 fő vett részt75  (nemek szerinti megoszlásban nő: 82%, férfi: 18%). 
A kitöltők között a legalacsonyabb iskolai végzettség az érettségi volt. Itt már a kitöltők közel fele rendelkezett 
felsőfokú végzettséggel, ami magasan felül-reprezentálja a korosztály országos képzettségi mutatóit.

E két vizsgálatból megállapítható tehát, hogy az idősoktatási programokon részt vevők jóval képzettebbek 
a korosztályos átlagnál, azaz elképzelhető, hogy az idősoktatási programok azok körében népszerűek, akik 
aktív életének is természetes része volt a tanulás, akik a mindenkori fejlődés zálogát a tanulásban látják.

A megkérdezettek körében a módszertani kérdések közül a meglévő tapasztalatok 
megosztásának igényét, illetve a vitakészséget vizsgáltuk az iskolai végzettség szempontjából:
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7. ábra: Az ismeretközlő előadások jelleg szerinti preferenciája – iskolai végzettség szerinti megoszlás

Az interaktív előadást, a beszélgetés és vita lehetőségét egyértelműen a magasabb 
végzettségűek preferálták, míg a hagyományos, frontális előadást az érettségivel, 
vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők sorolták előbbre a rangsorban.

A fentiekből megállapítható tehát, hogy az idősoktatás társadalmi bázisa elsősorban a magasabban 
kvalifikáltak körében keresendő, tehát a programok szervezésekor érdemes ezt figyelembe venni. Másrészről 
komoly geronto-andragógiai feladat és kihívás lehet az alacsonyabban képzett társadalmi rétegek bevonása 
a képzési folyamatokba, amennyiben a magyarországi idősoktatás ezt is feladatának tekinti. A külföldi jó 
gyakorlatok azt mutatják, hogy ezt többnyire állami vagy önkormányzati támogatással lehet kivitelezni.

16. A képzés választás szempontjai

A 2. kérdőívben több kérdés is kereste a választ arra, hogy milyen szempontok alapján 
döntenek, illetve milyen témákat preferálnak az idősek a tanfolyam kiválasztása során.
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8. ábra: A tanfolyamválasztás szempontjai

A diagramról leolvasható, hogy a 
legtöbben olyan témákat keresnek, 
amik korábban nem tartoztak a 
látókörükbe. A kevésbé ismert, vagy 
teljesen ismeretlen területek tehát 
sokkal vonzóbbak, mint azok, amikkel 
az idősek korábban, aktív életük 
során már foglalkoztak. Alátámasztja 
ezt Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka, 
akinek tapasztalatai szerint azért 
jönnek tanulni az idősek, mert 
motiválja őket „a kíváncsiság, az 
érdeklődés, információk begyűjtése 
»homályos területekre«, és nagyobb 
rálátást szeretnének szerezni arra, 
ami korábban kimaradt az életükből”.

 Ez tanulási szempontból nagyobb kihívást is jelent, hiszen a teljesen új tartalmakat nehezebb integrálni 
a meglévő tapasztalatok körébe akkor, ha ezen tapasztalatok aránya viszonylag kevésnek mondható.
 Dr. Molnár Krisztina szerint az időseket tanulásra készteti „az élet 
hasznos eltöltése. Mindenképp hasznosítani akarják, amit tanulnak.”
 Maguk az érintettek is feleltek arra, mennyire fontos a tudás hasznosíthatósága: a megkérdezettek 
79%-a egyértelműen fontosnak tartja, hogy megszerzett tudását kamatoztatni tudja a mindennapokban.
Szilassy Eszter nyelvtanárként is megerősíti ezt. Tapasztalatai szerint a nyelvtanulás kifejezett motivációi 
különféle kategóriákra oszthatók:

1. „van, aki azért tanul pont angolt, mert magas szinten akar internetezni;
2. van, aki azért tanul nyelvet, mert nemzetközi a család, vagy kint él valamelyik gyerek, tehát közvetítő 

nyelv a külföldi családtag felé;
3. van, aki turisztikai célból tanul;
4. sokaktól hallom a következő mondatot: „Szégyellem magam az unokám előtt.” Szóval van, aki lépést 

akar tartani a családjával;
5. sokan vannak, akik csak egy új nyelvet akarnak tanulni, olyat, amilyet korábban nem beszéltek. 

Az idősebb korosztályokban úgy tartották (sokan emlékszünk): ahány nyelvet beszélsz, annyi ember 
vagy;

6. van, aki már tud, mert pl. használta a nyelvet a munkája során, és nyugdíjas-ként sem akarja 
elfelejteni, fel akarja frissíteni a tudását”.

Láng Beatrix: Az idősoktatás módszertana - teóriák, tapasztalatok, lehetőségek



53

 A felsorolás első 5 pontja az új tudás megszerzésére, illetve a tudás hasznosítására irányul függetlenül 
attól, hogy a mindennapi életben, az unokákkal, vagy akár egy utazás során szeretnék felhasználni az adott 
nyelvet. Egyedül a 6. pont utal arra, hogy van, aki „csupán” a szellemi frissesség megőrzése céljából tanul nyelvet.
 Ha egy terület érdekes lehet valaki számára, akkor tovább tanulmányozza, sőt, tovább tanulja azt. 
Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka lelkesen számol be arról, hogy „például a divattörténetnél van olyan, aki 
inkább csak kíváncsiságból jött el, de rájött arra, hogy ez egy összetettebb dolog, aminek több aspektusa is 
van, és így elkezdett utána olvasni, kutatni stb. Tehát, ha van egy dolog, ami felkelti az érdeklődést, akkor 
adok plusz forrásanyagokat, filmeket ajánlok... van, aki emiatt könyvtárba kezdett járni, vagy olyan is van, aki 
direkt emiatt regisztrált a facebookra, hogy az általam létrehozott Divattörténet csoportba bekerülhessen.”

A korosztály jelentősége a képzés választásban
A kérdőívben arra is kíváncsiak voltunk, mennyire lehet gátja a további tanulmányok folytatásának 
az, ha a témában szervezett képzés nem kifejezetten idősoktatási programként valósul meg.

9. ábra: A további tanulásban való részvétel lehetőségei

A diagramról egyértelműen leolvasható, hogy a a megkérdezettek több, mint fele gondolkodás nélkül ülne 
be olyan kurzusra, amin fiatalok is részt vesznek. További 16% elgondolkozna a lehetőségen, és mindössze 
20% utasítaná el a korosztályi szempontból heterogén csoportot, ami nagyfokú rugalmasságra utal.

Az oktató személyiségének szerepe a képzésválasztásban
 A Zsigmond Király Főiskola 2010 óta minden szemeszterben több tucat tanfolyamot hirdet 
különféle témákban. A témák vagy önálló egységet alkotnak, vagy egymásra épülnek kezdő és 
haladó tanfolyamok formájában. Mindkét esetben lehet számítani visszatérő hallgatókra, akkor is, 
ha valaki jobban el szeretne mélyülni egy témában, de akkor is, ha a hallgatók megszerették magát 
az oktatót. Utóbbi esetben olyan személyes kötődés alakul ki, hogy gyakorlatilag az sem számít, 
mi lesz a következő tanfolyam témája, csupán az a fontos, hogy az adott oktató tartja a tanfolyamot.
 Dr. Molnár Krisztina így számol be a jelenségről: „A saját elkötelezettségem a témáim iránt 
fokozzák a tanulási motivációt, tehát sokan jönnek arra, amit tartok, csak azért, mert én tartom.”
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 A személyes kötődés jelenségét saját oktatói gyakorlatom során is 
megtapasztaltam: hallgatóim az utolsó előadásokon gyakran kérték, hogy legyen 
folytatása a témának, vagy akár találjunk ki új témákat, amiket közösen dolgozhatunk fel.   
 A téma iránti érdeklődésen és az oktatókhoz való kötődésen túl, maga a tanulás szeretete is sokaknál 
megnyilvánul. A Zsigmond Király Főiskolán igénybe vehető Senior Kártyával egy tanfolyam áráért 4 tanfolyam 
is látogatható. A lekérdezés időpontjában: 2013. 2. félévében összesen 119 fő járt tanfolyamra, közülük 77-
en vettek Senior Kártyát, tehát ennyien jártak 4 tanfolyamra. Ez összességében 350 tanfolyami résztvevőt 
jelentett az adott szemeszterben. A 2. kérdőív kitöltőitől azt is megkérdeztük, hány tanfolyamra jártak összesen.

10. ábra: A tanfolyami 
részvétel aránya a ZSKF-en

A diagramról leolvasható, hogy a kérdőív kitöltőinek több, mint 30%-a vett részt 5, vagy annál több tanfolyamon a 
ZSKF szervezésében. A kérdőív kitöltése kapcsán szóban többen beszámoltak arról, hogy szinte életformájukká 
vált a tanulás és nagyon komoly időbeosztással rendelkeznek, hiszen az otthoni és egyéb családi teendőkkel 
is össze kell egyeztetni a tanulmányokat. Természetesen ehhez a család támogatása is elengedhetetlen.

11. ábra: A családi támogatás 
jelentősége az időskori tanulásban
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 A megkérdezettek 75%-a élvezi családja támogatását, elmondásuk szerint e nélkül nagyon 
nehéz lenne megoldaniuk, hogy minden programon részt tudjanak venni, amin szeretnének. A 
válaszadók 21%-a esetében viszont előfordulhat, hogy a tanulási vágy családi konfliktus forrásává válik.
 A kérdőív kitöltői között nem volt olyan, akinek a családja kifejezetten 
ellenezte volna a tanulást, így nehéz megállapítani, hogy vajon részt vesznek-e az 
idősoktatási programokban olyanok, akik családi körben komoly ellenállásba ütköznek.
 
17. A képzéseken részt vevők rugalmassága

 Rugalmasság tekintetében azt vizsgáltam, hogy vajon mennyire nyitott a korosztály az 
általa nem, vagy kevésbé ismert módszertani elemek, eszközök kipróbálására. A kérdéskörhöz 
tartozik továbbá a csökkenő figyelemkoncentráció és a beszédértés problematikája, melyre, 
mint az időskori tanulási képességek negatív aspektusaira a szakirodalom is felhívja a figyelmet.

Az IKT eszközök bevonása az oktatásba
 Az időskori tanuláshoz való viszonyulás egyik nagy kérdése az infokommunikációs 
technológia hozzáférhetősége, elterjedtsége és használata. Sokan úgy vélik, a 
digitális szakadék elsősorban a korosztályok között létezik. A tényleges számítógép-
használók korcsoportonkénti megoszlása 2007-2009 között az alábbiak szerint alakult:

12. ábra: Tényleges számítógép-használók korcsoportonkénti megoszlása (2007-2009) 76

A diagramról leolvasható, hogy alig több, mint 10 évvel az internet megjelenése után, a 2007-2009-es 
években a számítógép-használat elsősorban a fiatalabbakra volt jellemző, és az idősebb korosztályokban 
– a kor előrehaladtával – egyre kevesebben éltek az infokommunikációs technológia adta lehetőségekkel.
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 Mindössze 4 évvel később, 2013-ban a 2009-ben regisztrált adatok ugrásszerű 
növekedést mutatnak. A 2013-as adatokból arra lehet következtetni, hogy a korosztályok 
közötti digitális szakadék évről-évre egyre kisebb, gyakorlatilag megszűnőben van.

13. ábra: 
A számítógép-használók 

korcsoportonkénti 
megoszlása (2013)77 

14. ábra: Az internet-használók 
korcsoportonkénti megoszlása 
(2013)78 

A diagramok adataiból leolvasható, hogy az 55-64 és a 65-74 éves korosztály IKT eszköz- és 
internet-használata ugrásszerűen megnövekedett. A néhány évvel korábbi adatokhoz képest 
ma már az 55-64 évesek közel 80%-a, a 65-74 évesek 72-73%-a használja napi szinten a 
számítógépet és az internetet. A digitális szakadék tehát eltűnőben van a korosztályok között, 
de – hogy teljesebb képet kapjunk – a területi megoszlás aspektusait is megvizsgáltam.
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15. ábra: Az IKT-ellátottság országos mutatói (2013)79 

A diagramról leolvasható, hogy napjainkban országos szinten nincs jelentős eltérés az egyes régiók között 
sem az internet-hozzáférés, sem pedig az IKT-eszköz ellátottság terén. Egyedül a Közép-magyarországi régió 
internet-hozzáférési adatai mutatnak némi eltérést, de ezt a főváros kiugró adataival magyarázzák a kutatók.
 Az idősebb korosztályokban megfigyelhető egyre magasabb arányú IKT eszköz- és 
internethasználat természetesen nem jelenti azt, hogy a mai 50+-os (sőt, inkább nyugdíjas) 
korosztályok találkoztak már az IKT eszközök használatára alapuló oktatási formákkal is.
 A 2011-es kérdőíves felmérésben résztvevők mindösszesen 11%-a vett részt 
korábban e-learning típusú képzésben, ami meglehetősen csekélynek mondható.

16. ábra: E-learning tanulási formában való részvétel aránya a megkérdezettek körében
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 Az IKT eszközök idősoktatásba történő bevonásától való idegenkedést80 több oktató 
is az eszközök alkalmazásának hiányos ismeretével magyarázza, ám a fentiek alapján 
feltételezhető, hogy ez a probléma az elkövetkezendő években egyre kevésbé lesz releváns.
 A tapasztalatok és a kérdőíves felmérés tanúsága is azt bizonyítja, hogy az IKT eszközök 
egyre szélesebb körű használatának köszönhetően egyre kevesebben idegenkednek az idősebbek 
közül attól, hogy a technológiát és az internetet a tanulási folyamatok során is használják.

17. ábra: Az e-learning bevonásának lehetősége a tanulási folyamatokba

 
 A kérdés megfogalmazása az e-learninget pusztán on-line tanulásként definiálta és a 
személyes kapcsolatokon alapuló közösségi tanulást kínálta fel alternatívaként. Ennek ellenére 
meglepően sokan, a megkérdezettek 46,2%-a voksolt amellett, hogy kipróbálná az on-line tanulást.
 A szakértői mélyinterjúk során megkérdezett oktatók többsége honlapok ajánlásával vonja 
be a számítástechnikát és az internetet az oktatásba. Szilassy Eszter nyelvtanárként így nyilatkozik: 
„ritkán ajánlok honlapokat, link gyűjteményeket, az on-line munkát nem nagyon alkalmazom.” 
Egyedül Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka említette a közösségi médiát, ahol külön csoportot hozott létre 
kurzusa résztvevői számára. Hajnalka az interjú során elmondta: volt olyan résztvevő, aki kizárólag 
azért regisztrálta magát a közösségi oldalon, hogy tagja lehessen az ott létrehozott csoportnak.
 Én magam, a saját idősoktatásban szerzett tapasztalataim alapján arra a következtetésre 
jutottam, amire Hajnalka: a haladás és ismeretszerzés érdekében azok a résztvevők is felveszik a 
ritmust, akik korábban nem használtak IKT eszközöket. A blended-learning, azaz vegyes oktatási 
forma – bizonyos keretek között, és körültekintő előzetes felmérés után – hatékonyan alkalmazható.
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Egyéb oktatásmódszertani elemek
 A kifejezetten idősoktatás során használt módszertani elemek tekintetében Dr. Molnár 
Krisztina elmondta, hogy alapvetően a frontális szervezés megbontására törekszik, ezért 
70%-ban csoportmunkát szervez, de igen gyakori elem az óráin a filmnézés is, amit nagyon 
kedvelnek az idős hallgatók. Az aktív részvétel szintén nagyon fontos eleme Krisztina óráinak. 
„Magasabb életkorban pl. a vita módszere egyre jobban alkalmazható, mert egyre több az 
élettapasztalat. A vitában érzelmek vannak, és sok pedagógus az érzelmek kezelésétől fél.”
 Szilassy Eszter így fogalmaz: „Azt látom a nyelvtanulásban, hogy ez a korosztály nem 
nyitott az új tanítási módszerekre (pl. csoportos munka). A frontális munkát, tanári irányítást 
igénylik, utóbbit nagyon. A csoportmunka és a páros munka csak a leghaladóbbaknál 
működik. Egyéni munkát, hallás-értési feladatokat alkalmazok, házi feladatot adok.”

A lassabb beszédtempó kérdése
 „Amikor anno a szakdolgozatomra készültem, olvastam ilyesmit, hogy pl. az idősekhez lassabban 
kell beszélni, mivel lassabb a reakcióidejük, a túl gyors beszéd, képmozgás nem szerencsés. Volt is olyan 
a gyakorlatban, hogy kérték, hogy egy bejátszást játsszak le újra, és lassabban, ha lehet.” - mondja Dr. 
Kovácsné Magyari Hajnalka. Arra a kérdésre, hogy igaznak tartja-e azt az állítást, hogy az idősekhez 
lassabban kell beszélni, így válaszol: „Valószínű, hogy igen, de nem mindig tartom be. Ha nem is 
kimondottan lassabban, de érthetően, nem hadarva beszélek.” Hajnalka elmondta azt is, gyakran 
ismétel, olykor lassít, és nagyon hálás dolog, hogy az óráiról készült felvételeket a hallgatók utólag is 
meg tudják nézni, hallgatni, mert van, hogy az elhangzottakra utólag nem emlékeznek pontosan.
 Dr. Molnár Krisztina szerint „ez nem igaz. Úgy kell beszélni, hogy 
megértsen, de a tempó nem releváns kérdés. Erre sosem volt panasz.”
 Molnár Beáta szintén úgy véli, az állítás nem igaz. „Ha valaki rosszabbul hall, akkor 
legfeljebb hangosabban kell beszélni, de a tempón nem szoktam változtatni. Ha kell, 
megismétlek valamit többször is, de erre általában legfeljebb egyéni igény szokott mutatkozni.”
 Szilassy Eszter nyelvtanár így vélekedik a lassabb beszédtempó kérdéséről: „Nem úgy, 
mint a gyerekekhez, de mindenképp igaz, hogy lassabban kell beszélni. A nem túl aktívnak 
azért, mert lassulnak a kognitív folyamatok, a hiperaktívnak pedig azért, mert neki túl sok 
minden van a fejében, ezért nem érti meg elsőre. Tehát a saját tempómnál alapból sokkal 
lassabban beszélek, de sokat is ismételek, ami mondjuk a nyelvtanításban amúgy is fontos.”
 Általánosságban elmondható tehát, hogy a lassabb beszédtempó – a megkérdezett oktatók 
tapasztalatai szerint – nem általános igény.  Ha az általános beszédtempón nem is kell feltétlenül lassítani, 
ismételni mindenképpen érdemes. Egyedül a nyelvoktatás során mutatkozott eltérő tapasztalat, ami az 
idegen nyelv nehezebb megértéséből és elsajátításából fakad. A nyelvtanítás kapcsán elmondható továbbá, 
hogy a nyelvi képzés során alkalmazott módszerekkel szemben kevésbé rugalmasak az idősek, valamint a 
nyelvoktatás beszédtempójának valóban sokkal lassabbnak kell lennie az általánosan megszokott tempónál.
 A vizsgálat eredményei alapján kijelenthető tehát, hogy a geronto-
edukációs nyelvoktatás megkívánja egyfajta speciális szakmódszertan megalkotását.

A figyelemkoncentráció
 Dr. Boga Bálint szerint „a ritmust a tanulóhoz kell mérni (lassabb) és tekintettel 
kell lenni a gyorsabb fáradékonyságra”81, tehát rövidebb tanórát kell tartani.
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 A beszélgetés, vita és interaktív előadások többnyire nagyobb figyelemkoncentrációt igényelnek, 
ezzel együtt Dr. Molnár Krisztina és Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka is beszámolt arról, hogy az idős hallgatók 
a legtöbb esetben nagyon hosszan képesek figyelni, koncentrálni, és nem igénylik a szünet megtartását. 
„Az idősebbek egy frontális előadást jobban bírnak, mint a fiatalok” - fogalmaz Dr. Molnár Krisztina.  
 Mindezt saját tapasztalataim is alátámasztják. A lassabb beszédtempó és a gyengülő 
figyelemkoncentráció kapcsán megfogalmazott vélemények, és a kérdés reális megítéléséhez viszont 
hozzá kell tennünk Boga Bálint azon megállapítását82, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy akik az 
idősoktatási programokon részt vesznek, azok sem az iskolázottság, sem a fizikai teljesítőképesség 
tekintetében nem reprezentálják a korosztály átlagos sajátosságait, hanem annál jelentősen 
magasabb szintet és színvonalat képviselnek. Boga Bálint arra figyelmeztet, hogy a képzési programok 
szervezésénél – hosszú távon – az időtényezőt az átlagos terhelhetőséghez érdemes igazítani.

Szempontrendszer a módszertan kidolgozásának megalapozásához

 Tanulmányom célja, hogy a fenti következtetések és eredmények alapján egyfajta 
szempontrendszert készítsek, mely megalapozhatja egy szélesebb körű, differenciált 
geronto-edukációs módszertan kidolgozását. Az alábbiakban néhány tekintetben 
– mintegy gondolatébresztőként – példával is alátámasztom elgondolásaimat.

A. A gerontagógia cél- és feladatrendszere
 A geronto-edukáció céljainak meghatározásakor a képzési célokat alapvetően a motivációs 
faktorokhoz és a résztvevői igényekhez érdemes igazítani, de emellett nagyon fontos, hogy a képző 
intézménynek legyen egyfajta küldetéstudata, azaz konkrét elképzelése arról, hogy programjaival 
mit szeretne elérni, mihez szeretne hozzájárulni. A célok körültekintő megfogalmazása mind a képző 
intézmény, mind az oktatók, mind pedig a résztvevők szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.

Tanulási célok megfogalmazása az intézmény szempontjából

Általános célok Kognitív célok Szociális célok Pszichológiai célok Tanulási gátak 
leküzdése

E m p o w e r m e n t : 
megerősítés egy 
d e m o k r a t i k u s 
társadalom aktív, 
e g y e n r a n g ú 
tagjaként – az  
e g y e n r a n g ú s á g 
kommunikációja83

Nem ismert tudás 
megszerzése

Közösségteremtés
Kontroll és 
önrendelkezés 
megőrzése

A nehezen 
elérhető 
célcsoportok 
bevonása a képzési 
folyamatokbaSzociális aktivitás 

erősítése (pl. 
önkéntesség) 

Az életminőség 
javítása 

Fizikai és 
szellemi aktivitás 
fenntartása, 
kompetencia 
erősítés

Ismert tudás 
felelevenítése Izoláció leküzdése

Alkalmazkodási 
képesség 
megerősítése 
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 A gerontagógia egyik nagy kérdése, hogy miként lehetne leküzdeni a tanulási gátakat és bevonni 
a távol maradókat a képzési folyamatokba. Mivel alapvetően sokféle tanulást gátló tényezővel állunk 
szemben, érdemes meghatározni azt, amivel az intézmény hatékonyan tud foglalkozni, és amiben 
várhatóan sikereket érhet el. Egy-egy tanulási gát leküzdésére érdemes kidolgozni külön stratégiát.

Tanulási célok megfogalmazása a résztvevők szempontjából
• Szellemi és fizikai frissesség megőrzése
• Új, korszerű, széles körben használható tudás megszerzése
• Intra- és intergenerációs tudásmegosztás lehetősége
• Közösségteremtés, új kapcsolatok építése
• A szabadidő hasznos eltöltése stb.

Az egyes oktatási programok céljának meghatározása  
 Az egyes előadások, kurzusok céljának meghatározása nagyon fontos, hiszen az idősek Dr. Boga 
Bálint szerint is összefüggésekben gondolkoznak, tehát látniuk kell, honnan indulunk, hová érkezünk és 
mik a köztes „állomások”. Érdemes elmondani, milyen témákat érintünk és azt is, hogy a tanulási folyamat 
mire nem terjed ki. (Molnár Beáta példájából kiindulva megállapítható, hogy ha bizonyos dolgokat, mint pl. 
az adott előadás/kurzus célját nem tisztázunk a tanulási folyamat elején, könnyen kerülhetünk kellemetlen 
helyzetbe. Beáta – elmondása szerint – az első, az időskori áldozattá válásról szóló előadása előtt nem mondta 
el a hallgatóságnak, hogy ő nem jogász, nem törvényalkotó/döntéshozó, nem nyomozó stb., csak szeretne 
áttekintést adni az adott témában. Az előadás végén olyan kérdéseket kapott, amikre nem tudott válaszolni.)

B. Oktatásmódszertani elemek kidolgozása az alábbi főbb irányvonalak mentén:
a. A konstruktivista tanulásfilozófia gyakorlati alkalmazása

• Az új tartalmak, tudáselemek integrálása a meglévő tudás körébe
• A felhalmozott tudás és élettapasztalat integrálása az oktatási folyamatba
• Az önálló tanulás, ismeretszerzés lehetősége

b. Kommunikáció a frontális munkán túl
• Megszólítás/tegeződés kérdése
• Beszédtempó kérdése
• Konfliktuskezelés (a módszertani felkészítés, eszmecsere részeként az időskor 

pszichológiájáról, és a felmerülő pszichológiai, szociológia krízisekről érdemes lenne rövid 
előadást tartani az oktatóknak, hogy a felmerülő konfliktusokat – akár a csoporttagok között 
is – gördülékenyebben tudják kezelni)

c. Alternatív szervezési módszerek alkalmazása a frontális előadásokon kívül
• Csoportmódszerek, pl. beszélgető körök, vita, esettanulmányok gyakorlati alkalmazása
• Egyéni kiselőadások, kutatómunka lehetővé tétele
• Kisebb tanulmányi projektek szervezése (saját élményű tanulás, action learning)

d. Tudásmegosztás – a generációk együttműködésének elősegítése az oktatás révén
e. IKT eszközök bevonása az oktatási folyamatokba

A tisztán e-learning tanulási forma elszigetelheti egymástól az embereket, így társas interakciók 
nem, vagy csak közvetetten jöhetnek létre. Ez nem segíti azt, hogy az idősoktatási programok 
újabb közösséget teremtsenek. A blended learning, azaz vegyes oktatási forma már lényegesen 
előnyösebb, hiszen az elméleti anyag otthon elsajátítható, ezáltal a kontaktórán lehet arra építeni, 
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amit a résztvevők otthon már elolvastak. Ezzel lényegesen csökkenthető, bizonyos esetekben 
el is hagyható maga a frontális előadás, és az egyirányú közlés helyét átvehetik a korszerűbb, a 
csoportkohéziót jobban elősegítő, interaktív módszerek, mint például a vita, az esettanulmányok, 
ill. a korábbi élettapasztalatok megbeszélése, egyéni kiselőadások integrálása a tanórába.

f.    Értékelés, igazolás/tanúsítvány kiállítása
• Vizsgáztatás kérdése – ha igény mutatkozik rá
• Értékelési szempontok (a tanfolyam/kurzus közös értékelése, a megszerzett tudás összegzése, 

további irányok kijelölése stb.)
• Tanúsítvány/igazolás/oklevél: a résztvevők számára egyrészt emlék, másrészt érték, hiszen 

teljesítményük elismeréseként tekintenek rá.  Intézményi szinten érdemes egységessé tenni 
a formátumot.

• Visszacsatolás: a résztvevői igények állandó monitorozása és az elégedettség mérés, mint a 
fejlődés egyik záloga.

g. Szervezési kérdések
• Optimális környezeti feltételek megteremtése
• A programok időtartama
• A programok egymásra épülése
• Kihelyezett programok szervezése stb.

C. A nyugdíjas- és munkaerő-piaci gerontagógiai programok módszertanának megkülönböztetése
a. A nyugdíjas- ill. munkaerő-piaci gerontagógiai programok tekintetében differenciált  

módszertan kidolgozása lenne indokolt, hiszen a munkaerő-piaci képzések célja elsősorban 
az, hogy elősegítsék az idősödő emberek munkaerő-piacon maradását, illetve munkavállalását.

b. Munkaerő-piaci képzések esetén beszélhetünk általános témákról (úgy mint számítógépes 
ismeretek, nyelvismeret, önéletrajz író- és állásinterjúra felkészítő programok), vagy speciális, 
egy-egy szakterületet felölelő továbbképzésről, ami a szaktudás frissítését teszi lehetővé.

c. A munkaerő-piaci gerontagógiai programok, képzések céljának meghatározásánál 
nagyon fontos figyelembe venni, hogy a mai 60+-osok életpályája többnyire még 
a hagyományos, lineáris utat követte, tehát az életút során viszonylag kevéssé került 
sor átképzésre, pályamódosításra, ahogy azt az elmúlt évtizedekben tapasztalhatjuk.

d. Nagyon fontos az IKT eszközök integrálása az oktatási folyamatokba.

Összegzés – A kutatási téma további lehetőségei

 Tanulmányomban a geronto-edukáció szakterületét kutattam elsősorban a módszertan 
tekintetében. A szakirodalmi áttekintés és a vizsgálati eredmények fényében meggyőződésem, hogy amint 
a gyermekkori és felnőttkori tanítás-tanulás módszertan sajátosságai jól szétválaszthatók, úgy a felnőtt- és 
időskori tanulás, tanítás módszertana is elkülöníthető egymástól. A legfontosabb következtetéseket az 
alábbiak szerint lehet összefoglalni:
 A geronto-edukáció jelenleg elérhető leíró módszertana nem teljes körű, 
így a szakterület igényli egy átfogó, differenciált módszertan megalkotását.
 Szakmai felkészítésekre elsősorban azoknak az oktatóknak volna szükségük, 
akik saját szakterületükön nagy tapasztalattal rendelkeznek, de oktatói gyakorlatuk 
csekély. A tapasztalt oktatók számára szakmai eszmecserék, fórumok szervezésére volna 
szükség, ahol egymást segítve oszthatnák meg egymással idősoktatási tapasztalataikat.
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 Az idősoktatás célcsoportja – elsősorban az életkor mentén behatárolható 
sajátosságok alapján – az andragógia általános célcsoportjaitól eltérő tanulási motivációval, 
tanulási képességekkel rendelkezik, így a gerontagógia cél- és feladatrendszerét, 
oktatás-módszertani eszközrendszerét ezekhez a specifikumokhoz érdemes igazítani.
 Fontos megállapítása a dolgozatnak, hogy az időskori tanulási motivációk jellegükben sokkal inkább 
hasonlíthatók a koragyermekkori attitűdhöz: az autonóm, kényszermentes, öncélú örömtanuláshoz, 
ezáltal a hatékonyság és eredményesség messze felülmúlhatja az andragógiai gyakorlatban 
tapasztaltakat. Mindehhez hozzájárulhat az is, hogy az iskolába járásnak nincs tétje, nem kell félni sem 
kudarctól, sem megszégyenítéstől, és nem kell számolni a vizsgával járó stresszel sem. Megállapítható 
tehát, hogy az időskori tanulás patetikusan szólva: ajándék, hiszen a korábbi tanulási szituációkkal és 
tapasztalatokkal ellentétben itt végre tét nélkül lehet tanulni és megtapasztalni, hogy milyen a jó iskola.
 Az idős emberek sokrétű, szerteágazó élettapasztalatát mindenképp érdemes integrálni a 
tanulási folyamatokba, hiszen erre a legtöbb program alkalmával igény mutatkozik. Ez a megszokott 
frontális oktatás mellett alternatív szervezési és oktatás módszertani eszközök előtérbe helyezését 
teszi szükségessé. A vizsgálatok eredményei és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az idősek 
rugalmasan alkalmazkodnak az alternatív módszerekhez, örömmel veszik a változatosságot és 
az aktív részvétel lehetőségét. Következhet mindez abból is, hogy az idősoktatási programokon 
az össztársadalmi mutatókhoz képest magasan felülreprezentált a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya, tehát a résztvevők iskolázottsága jóval az országos átlag fölött van.
 A gerontagógia egyik kiemelt feladata lehet hosszú távon a tanulási gátak 
leküzdése, bár hozzá kell tenni, hogy az idő előrehaladtával egyre többen fognak 
belépni az idősoktatási programokba olyanok, akik már a tanuló társadalom tagjai.

A kutatási téma további lehetőségei
 A geronto-edukáció módszertanának kidolgozása szerteágazó feladat, ami kiterjedt kutatómunka 
eredményeként kell, hogy létrejöjjön. Mivel a célcsoport tudatosan és örömmel tanul, valamint 
szívesen veszi, ha tudásával hozzájárulhat a tanulási célok eléréséhez, feltételezhető, hogy sokakat 
könnyű lenne bevonni, és a kutatómunka aktív részesévé tenni. A hatékonyság érdekében érdemes 
lenne minél több képzőhelyen módszertani fókuszcsoportokat létrehozni, ahol ugyanúgy adott témakör 
szerinti tanulás zajlik, mint az összes többi tanfolyamon, csak ezek a speciális kurzusok úgy lennének 
meghirdetve, hogy itt kutatómunka zajlik, aminek eredményéhez a résztvevők is hozzájárulhatnak. 
Mindenki olyan témát tanulhatna, ami iránt egyébként is érdeklődik, ugyanúgy, ahogy azt korábban 
megszokhatta, csak a fókuszcsoportokban mindez más tanítási és tanulási módszerekkel zajlik.
 Ehhez természetesen az oktatók aktív együttműködésére is szükség van, hiszen a tanfolyamok 
elején és végén felméréseket kell készíteni az elvárásokról és a tapasztalatokról. Az oktatóknak 
alkalomról alkalomra érdemes regisztrálniuk tapasztalataikat a módszerek beválását illetően.
 Gerontagógusként nagyon fontos tudatosítanunk magunkban, hogy az időstársadalom összetétele 
iskolázottság, általános műveltség, szaktudás, technológiai ismeretek és egészségügyi szempontból 
is folyamatosan változik, hiszen az idő előrehaladtával egyre nagyobb arányú lesz a magasabban 
iskolázott, több korszerű kompetenciával és magasabb szintű adaptivitással rendelkezők aránya.
 A célcsoport monitorozása és a folyamatos igényfelmérés elengedhetetlen tehát ahhoz, 
hogy a képző intézmények és az általuk kínált programok készek legyenek a permanens megújulásra. 
Ugyanígy a speciális gerontagógiai módszertant is állandóan meg kell majd újítani a változó igények 
fényében; a téma tehát hosszú évekre, évtizedekre ad kutatási lehetőséget a szakma számára.

Láng Beatrix: Az idősoktatás módszertana - teóriák, tapasztalatok, lehetőségek



64

Hivatkozásjegyzék

1 Forrás: www.oreganeniked.hu. 
2 IKT = Információs és kommunikációs technológia
3 Időskori konfliktusok kezelése. Dr. Boga Bálint előadása, Zsigmond Király Főiskola, Andragógia MA képzés. 2012.02. hó
4 Dr. Semsei Imre gerontológus, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Tudományos dékán-helyettese
5 Gerontológia. Dr. Semsei Imre előadása, Zsigmond Király Főiskola, Andragógia MA képzés. 2011.04.02.
6 Időskori konfliktusok kezelése. Dr. Boga Bálint előadása, Zsigmond Király Főiskola, Andragógia MA képzés. 2012.02. hó
7 Frank Schirrmacher: A Matuzsálem összeesküvés. Scolar Kiadó, Budapest, 2007. p.172., 174.
8 Gerontológia. Dr. Semsei Imre előadása, Zsigmond Király Főiskola, Andragógia MA képzés. 2011.04.02.
9 Fülöp Erzsébet: Az időskorúak kognitív jellemzői. Előadás. Zsigmond Király Főiskola, 2009. nov. 25.
10 Fülöp Erzsébet: Az idősek kommunikációja. Előadás. Zsigmond Király Főiskola, 2012. ápr. 27.
11 Edward Lee Thorndike (1874-1949.) amerikai pszichológus, Adult Learning (A felnőttek tanulása) c. könyve 1928-ban  
      jelent meg.
12 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013. III. szám. p. 60.
13 Bajusz Klára: Az időskori tanulás. (=) Új Pedagógiai Szemle 2008. március http://www.ofi.hu/tudastar/bajusz-klara-idoskori 
14 Maróti Andor: Lehet-e tanulni egy életen át? (=) Új Pedagógiai Szemle 2002. július-augusztus
15 Láng Beatrix: Nyelvi diszkrimináció a geronto-andragógia tükrében (=) Gerontoedukáció – A Zsigmond Király Főiskola 
      Gerontoedukációs Kutató-központjának negyedéves folyóirata 2011/2. 1. évf. 2. szám p. 6.
16 Bajusz Klára: A felnőttkori tanulás motivációi – Felnőttkori tanulási képességek. Esély 2000. Konferencia, 
     2000. szeptember 22-23. http://www.ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/felnottkori-tanulas 
17 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013. III. szám. p. 61.
18 u.o.
19 Sz. Molnár Anna: Tanulás időskorban. http://www.diral.hu/publikaciok//Tanul%C3%A1s%20id%C5%91s%20korban.pdf
20 u.o.
21 u.o.
22 Dr. Boga Bálint: Az időskori tanulás pszichológiai gátjai. A szeniorképzés magyar és nemzetközi irányai. A lifelong learning 
    és a ’harmadik esély’ - Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Tudományos Konferencia, Zsigmond Király Főiskola, 
    2014. november 07.
23 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013. III. szám
24 Dr. Boga Bálint: Az időskori tanulás pszichológiai gátjai. A szeniorképzés magyar és nemzetközi irányai. A lifelong learning 
    és a ’harmadik esély’ - Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Tudományos Konferencia, Zsigmond Király Főiskola, 
    2014. november 07.
25 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013. III. szám p. 62.
26 Frank Schirrmacher: A Matuzsálem összeesküvés. Scolar Kiadó, Budapest, 2007. p.172, 174.
27 Dr. Boga Bálint: Az időskori tanulás pszichológiai gátjai. A szeniorképzés magyar és nemzetközi irányai. A lifelong learning 
    és a ’harmadik esély’ - Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Tudományos Konferencia, Zsigmond Király Főiskola, 
    2014. november 07.
28 Frank Schirrmacher: A Matuzsálem összeesküvés. Scolar Kiadó, Budapest, 2007. p.160.
29 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013. III. szám p. 63.
30 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013. III. szám p. 63.
31 Kerekasztal-beszélgetés az időskori tanulásról. (=) Új Pedagógiai Szemle 2003 szeptember.
32 Kerekasztal-beszélgetés az időskori tanulásról. (=) Új Pedagógiai Szemle 2003 szeptember. 
     http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-np-Mayer-Kerekasztal.html letöltés ideje: 2012.12.30.
33 Boga Bálint: Tanulás időskorban, gerontagógia (rövid áttekintés a tanulás céljainak kiemelésével). (=) Gerontoedukáció – 
     A Zsigmond Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának negyedéves folyóirata 2011/2. 1. évfolyam 4. szám p.40
34 Dr. Boga Bálint: Az időskori tanulás pszichológiai gátjai. A szeniorképzés magyar és nemzetközi irányai. A lifelong learning 
    és a ’harmadik esély’ - Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Tudományos Konferencia, Zsigmond Király Főiskola, 
    2014. november 07.
35 Sz. Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei. (=) 
     Felnőttképzési Kutatási Füzetek, NSZFI, Budapest, 2005. p.102.
36 Pierre Felix Bourdieu (1930-2002) francia szociológus, antropológus és filozófus. Munkásságát azon a mechanizmusok 
      vizsgálatának szentelte, melyek újratermelik a társadalmi hierarchiát.
37 Formosa, Marvin: Pierre Bourdieu elméletének értelmezése a máltai Harmadik Kor Egyetemén. (=) Gerontoedukáció – A 
     Zsigmond Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának negyedéves folyóirata 
     2011/4. 1. évfolyam 4. szám p. 50-59.
38 Formosa, Marvin: Pierre Bourdieu elméletének értelmezése a máltai Harmadik Kor Egyetemén. (=) Gerontoedukáció – 
     A Zsigmond Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának negyedéves folyóirata 
     2011/4. 1. évfolyam 4. szám p. 50-59.
39 Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Kolland a Bécsi Egyetem Szociológiai Intézetének 
     (Universität Wien, Institut für Soziologie) professzora
40 Kolland, Franz: Képzés és aktív öregedés (Bildung und aktives altern). Magazin Erwachsenen Bildung.at 2011/13. p. 12-19. 
      Ford.: Jászberényi J. (=) Gerontoedukáció – A Zsigmond Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának negyedéves 
     folyóirata 2012/1. 2. évfolyam 5. szám p.7.

Láng Beatrix: Az idősoktatás módszertana - teóriák, tapasztalatok, lehetőségek



65

41 Osztálylétszám 2014. A GfK és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont szakmai  
     együttműködésében, a Heti Válasz és az Origo médiatámogatásával készült „Osztálylétszám2014” című kutatása 
     http://www.gfk.com/hu/documents/20140612_gfk_mta%20tk_oszt%C3%A1lyl%C3%A9tsz%C3%A1m%202014.pdf 
42 Dr. Becsei József, a Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének nyugalmazott professzora
43 Becsei József: A MAGYARORSZÁGI NÉPESSÉG ISKOLÁZOTTSÁGÁNAK TERÜLETI VISZONYAI. (=) 
     Kiss A. – Mezősi G. – Sümeghy Z. szerk.: Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona 
     professzor asszony tiszteletére.) Szeged, p. 99-107. http://www2.sci.u-szeged.hu/eghajlattan/baba/Becsei.pdf 
44 Kerekasztal-beszélgetés az időskori tanulásról. (=) Új Pedagógiai Szemle 2003 szeptember. 
     http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-np-Mayer-Kerekasztal.html 
45 Kerekasztal-beszélgetés az időskori tanulásról. (=) Új Pedagógiai Szemle 2003 szeptember. 
     http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-np-Mayer-Kerekasztal.html 
46 Kerekasztal-beszélgetés az időskori tanulásról. (=) Új Pedagógiai Szemle 2003 szeptember. 
     http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-np-Mayer-Kerekasztal.html 
47 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013. III. szám. p. 65.
48 Boga Bálint: Az idős emberek és a felnőttoktatás. Kultúra és közösség, 1998. IV. – 1999. I. p. 137–146.
49 Boga Bálint: Tanulás időskorban, gerontagógia (rövid áttekintés a tanulás céljainak kiemelésével). (=) 
     Gerontoedukáció – A Zsigmond Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának negyedéves folyóirata 
     2011/2. 1. évfolyam 4. szám p.43-44.
50 u.o.
51 Cserné Adermann Gizella: A felnőttek tanulásának, tanításának új, korszerű módszerei az élethosszig tartó tanulás 
          aspektusából. (=) Dr. Koltai Dénes – Lada László (szerk.): Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet. 
     Nemszerti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2006. p. 85.
52 Nahalka István: A tanulás (=) Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához (szerk.: Falus I.) 
     Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
53 Kerekasztal-beszélgetés az időskori tanulásról. (=) Új Pedagógiai Szemle 2003 szeptember.
54 u.o.
55 Formosa, Marvin: Pierre Bourdieu elméletének értelmezése a máltai Harmadik Kor Egyetemén. (=) 
     Gerontoedukáció – A Zsigmond Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának negyedéves folyóirata 
     2011/4. 1. évfolyam 4. szám p. 57.
56 Sz. Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek ( 45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei (=) 
     Felnőttképzési Kutatási Füzetek, NSZFI, Budapest, 2005. p.102.
57 u.o.
58 Erich Jaensch (1883-1940) marburgi pszichológia professzor
59 Ranschburg Jenő: Személyiségtípusok. http://www.szepi.hu/irodalom/pedagogia/tped_014.html 
60 Sz. Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei (=) 
     Felnőttképzési Kutatási Füzetek, NSZFI, Budapest, 2005. p.102.
61 Kerekasztal-beszélgetés az időskori tanulásról. (=) Új Pedagógiai Szemle 2003 szeptember.
     http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-np-Mayer-Kerekasztal.html   
62 Sz. Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei (=) 
     Felnőttképzési Kutatási Füzetek, NSZFI, Budapest, 2005. p.101.
63 u.o.
64 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013.III. szám. p. 64.
65 u.o. 
66 Boga Bálint: Tanulás időskorban, gerontagógia (rövid áttekintés a tanulás céljainak kiemelésével). (=) 
     Gerontoedukáció – A Zsigmond Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának negyedéves folyóirata 
     2011/2. 1. évfolyam 4. szám p.43-44.
67 u.o.
68 Kolland, Franz: Képzés és aktív öregedés (Bildung und aktives altern). (=) Gerontoedukáció – A Zsigmond Király Főiskola 
     Gerontoedukációs Kutató-központjának negyedéves folyóirata 2012/1. 2. évfolyam 5. szám p.5.
69 Bajusz Klára – Jászberényi József: Az időskori tanulásról. (=) Kultúra és közösség 2013.III. szám. p.65.
70 Boga Bálint: Az idős emberek és a felnőttoktatás. (=) Kultúra és közösség, 1998. IV. – 1999. I. p. 142.
71 Idősek oktatása és életminősége – Útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára.  
     Szöveg: Pilar Escuder-Mollon et al., 2013 QEduSen Projekt. Koordinátor: Pilar Escuder-Mollon. 
     Kiadó: Universitat Jaume. Magyar kiadás: TREBAG Kft., 2013. p.56.
72 Idősek oktatása és életminősége – Útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára.  
     Szöveg: Pilar Escuder-Mollon et al., 2013 QEduSen Projekt. Koordinátor: Pilar Escuder-Mollon. 
     Kiadó: Universitat Jaume. Magyar kiadás: TREBAG Kft., 2013. p.60.
73 Ezekről bővebben a 7.3.2 fejezetben esik szó.
74 Saját oktatói tapasztalat alapján
75 Az adott szemeszter összes tanfolyami résztvevőjének (119 fő) 51%-a
76 Infokommunikáció (IKT-) eszközök és használatuk a háztartásokban, 2009. KSH  internetes kiadvány. 
     2010. október. p.5. www.ksh.hu letöltés ideje: 2011.03.20.

Láng Beatrix: Az idősoktatás módszertana - teóriák, tapasztalatok, lehetőségek



66

77 Forrás: Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási 
     szektorban, 2013. - Az IKT eszközök és használatuk a háztartásokban. KSH Letölthető kiadványok. 
     2014. szeptember. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt13.pdf  
     Saját készítésű diagram a letöltött adatok alapján
78 Forrás: Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási 
     szektorban, 2013. - Az IKT eszközök és használatuk a háztartásokban. 
     KSH Letölthető kiadványok. 2014. szeptember. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt13.pdf
     Saját készítésű diagram a letöltött adatok alapján
79 Forrás: Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási 
     szektorban, 2013. - Az IKT eszközök és használatuk a háztartásokban. KSH Letölthető kiadványok. 
     2014. szeptember. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt13.pdf 
     Saját készítésű diagram a letöltött adatok alapján
80 A mélyinterjúk tanúsága szerint az oktatók legfeljebb linkeket és honlapokat ajánlanak, 
    de más módon nem vonják be az IKT eszközöket az oktatási folyamatba.
81 Boga Bálint: Az idős emberek és a felnőttoktatás. (=) Kultúra és közösség, 1998. IV. – 1999. I. p. 142.
82 Boga Bálint: Az időskori tanulás pszichológiai gátjai. A szeniorképzés magyar és nemzetközi irányai. 
     A lifelong learning és a ’harmadik esély’ - Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Tudományos Konferencia, 
     Zsigmond Király Főiskola, 2014. november 07.
83 Dr. Jászberényi József: A felsőoktatási idősképzés nemzetközi és hazai helyzetképe. 
     A szeniorképzés magyar és nemzetközi irányai. A lifelong learning és a ’harmadik esély’ 
     Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Tudományos Konferencia, Zsigmond Király Főiskola, 2014. november 07. 

Láng Beatrix: Az idősoktatás módszertana - teóriák, tapasztalatok, lehetőségek
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JÁSZBERÉNYI JÓZSEF

TANULÁS A HARMADIK KORBAN 
AVAGY SOHASE HIGGYETEK A SZEMETEKNEK!

 A 2000-es évek első évtizedének végétől - jelentős lemaradással a művelt világtól - végre 
Magyarországon is elindultak a felsőoktatási intézmények által szervezett idősképzések. Ideje volt 
már ennek, hiszen ma éppen 42 éve annak, hogy Toulouse-ban egy szociológus professzor elindította 
a Harmadik Kor Egyetemét, és 53 éve annak, hogy egy New York-i főiskola szenior képzést indított.
 Most, 2015-ben határozottan kimondható, hogy a szeniorok képzése hazánkban csecsemőkorból 
kamaszkorba lépett. Ez konkrétan azt jelenti, hogy számos egyetemi, főiskolai képzőhelyen oktatják 
a szeniorokat, és a régóta működő, elsősorban civil körök által szervezett, alkalmi képzések mellé 
a vállalkozási szféra is kezd megélénkülni, kezd nyitni a szenior hallgatók felé. Ilyenkor - úgy 
gondolom - nagyon fontosak a tisztázó írások, amelyek a szeniorok oktatásának szakmai és morális 
alapjaira hívják fel a figyelmet. Ezekre azért van szükség, hogy az ötven év feletti hallgató, akiben 
megfogalmazódik a tanulás vágya, ne essen áldozatul a rossz alapokkal szervezett rendszereknek, 
s ne veszítse el kedvét a képzések iránt, közkeletűbb kifejezéssel ne érezze átvertnek magát.
 Melyek lehetne a szenior oktatás csapdái? - tehetjük fel a kérdést. A válasz többféleképpen 
megfogalmazható. Egyrészt mondhatjuk, hogy nincs ilyen: az is öröm, ha civil körök, nyugdíjas 
szervezetek, vállalkozók, egyetemek, főiskolák képzéseket szerveznek a szenioroknak, hiszen 
ezzel is növelhető a korosztály aktivitása. Virágozzék minden virág. Másrészt viszont, ha a témát 
alaposabban megvizsgáljuk, látni kell, hogy a képzések különböző célokkal szerveződnek meg.
Egy ilyen cél lehet az, amit anyagi célnak nevezhetünk. Egyre többen látják, nem is kell hozzá nagy 
bölcsesség, hogy az idősek száma hazánkban örvendetesen gyarapodik, lassan eléri az 50+-os korosztály 
a 3,8 milliós lélekszámot. Ezért bennük sajnos egyre többen fizetőképes keresletet látnak, és elsősorban 
a lelkiismeretlen bevételszerzés a cél a képzésekkel és egyéb programokkal. Ezt el lehet érni a szenior 
korosztály számára ismert „celebek” szerepeltetésével, akikre garantáltan sokan bejönnek, s ez a közönség 
később anyagi célokra használható, de elérhető azzal is, ha olyan „élményprogramokat” szerveznek 
az időseknek, amelyek árát velük fizettetik meg, s a végén azt éli át a szenior, hogy nem egy közösség, 
hanem egy üzleti vállalkozás része, horribile dictu egy piramisjáték szereplője, ahol az egész szerkezet az 
ő „lenyúlására” szerveződik, körülépítve tudományosnak látszó közhelyekkel és szakmai félismeretekkel.
Ettől gyökeresen eltérő utat jár néhány magyar egyetem. A Zsigmond Király Főiskola, a Pécsi 
Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem, a Testnevelési Egyetem vagy az ELTE szenior képzésein 
a hangsúly a tudás átadásán és a kompetenciák megerősítésén van, és egy lassú, közösségteremtő 
folyamaton, amely a hallgatók jóvoltából, „alulról” szerveződik. Ez azt is jelenti, hogy a jelenleg 
semmilyen más szférával nem összehasonlíthatóan magas szakmai színvonalú, nagy számú és széles 
körű egyetemi és főiskolai szenior képzések jelentős része ingyenes vagy rendkívül olcsó, és a képzést 
szervezők és a vezető oktatók nem újsütetű szenior szakértők vagy pénzéhes vállalkozók, hanem 
régóta ismerik az idősoktatás szakterületének magyar és nemzetközi szakirodalmát, és jelentős 
gyakorlatuk is van a szerteágazó téma egyes részeiben, aszerint, hogy kinek mi a szakterülete.
 



68

Úgy hiszem, hogy az időskori tanulás iránt érdeklődőnek fontos látnia ezeket a különbségeket, s ehhez 
képest mellékes az a körülmény, hogy az egyetemek képzései között is nagyon jelentős színvonalkülönbségek 
vannak. Van olyan egyetemi szeniorképzés, amely inkább egy szabadegyetemre emlékeztet, azaz a kutatók 
a saját kutatásaikat ismertetik, s voltaképpen közömbös, hogy ki a korosztály, és vannak olyanok is, amelyek 
a szeniorok igényei és problémái alapján szervezik sokoldalú képzéseiket - mellékes dolog ez, hiszen 
minden egyetemi képzés mögött ott van az intézmény „pecsétje”, szakmai és morális hitele és felelőssége.
 Ezzel természetesen nem azt akarom állítani, hogy sikeres szeniorképzés csak az 
egyetemek révén valósulhat meg hazánkban vagy bárhol másutt a világban. Sőt: számos 
szervezet (például magyarországi nyugdíjas szervezetek) évek óta szerveznek különféle, sikeres 
képzéseket az idősek számára, sőt: biztosan van olyan tanuló-tanító vállalkozás is, amely a 
szakterület ismeretével és az aktív időskor biztosításának céljával szerveződik elsősorban. 
 Az azonban határozottan állítható, hogy az idősképzés szakterületének alapos 
és biztos ismeretével szervezett képzések valóban biztosíthatják a tanulás élményét és 
hitelét, illetve tartósságát is, hiszen az egyetemek szenior képzései általában folyamatosak 
(a ZSKF-en például már a nyolcadik félév kezdődött el, és csak ebben a félévben 46 tanfolyam indult el).
Mindezek okán a cikk olvasóit arra kérem, hogy ha meghozták azt az örvendetes döntést, 
hogy 50 év felett is szeretnének tanulni, mindenképpen olyan képzést válasszanak, 
amelynek hátterében biztos szakmai tudás látszik, s világosan látszik, hogy a képzéseket 
a társadalmi felelősségvállalás és nem elsősorban az anyagi gyarapodás motiválja.

Dr. Jászberényi József
Zsigmond KIrály Főiskola

intézetvezető főiskolai tanár

Jászberényi József: Tanulás a harmadik korban
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Z. PÁSZTOR ANDREA

JEGYZETEK EGY KLUBALAKULÁS MARGÓJÁRA

Kedd van, és egy ideje a keddek mások, mint eddig megszokott volt. Keddenként klubba járok. Na, nem minden 
kedden, csak minden másodikon. Pár éve eljöttem a zsékáefre tanulni, végeztem, aztán épp továbbképzem 
magam gerontoandrógus szakirányon. Volt úgy, hogy belátogattam a Szenior Akadémia programjaira is, és egy 
könyvbemutató után egyszer csak megalakultunk. Kedd lett a klubnap, azóta keddenként klubba járok. Na, nem 
minden kedden, csak minden másodikon. Ja, igen… Azt nem is említettem, hogy én lettem az egyik koordinátor.

 A Zsigmond Király Főiskolán immáron 8. féléve működő Nyugdíjasok Óbudai Akadémiájának 
számos olyan hallgatója van, akik már az első félévtől kezdve hűségesen látogatják az 
ingyenes plenáris előadásokat, a különféle fizetős és támogatott tanfolyamokat. Mára több 
százan figyelik az Akadémia facebook csoportjának híreit, és több ezer személyhez jutnak 
el a hírlevelek. A főiskola a társszervezetein keresztül már nemcsak Budapest több pontján, 
hanem a fővároson kívül is indít képzéseket. Tényleg van miből válogatniuk az érdeklődőknek.
A hallgatókból számtalan ismerősi kör és több baráti csoport alakult ki az évek alatt. 
Bennük fogalmazódott meg az igény arra, hogy a képzésektől függetlenül is találkozzanak.
A Klub megalakulásának gondolatát hamarosan követték a tettek is, hiszen Dr. Jászberényi József, 
az „OFŐ” kezdeményezésére a ZSKF gerontoandragógia szakos hallgatói, mint klub-koordinátorok 
a szenior korú hallgatókkal összefogva 2015. január 22.-én megalakították a ZSKF Szenior Klubot.
De vajon miért volt szükség egy klubra? Vajon mi mást adhat, mint az említett szerveződések.
 Ez a klub ugyan az aktív időskor jegyében jött létre, de hasonlóan egyéb 
művelődési-nevelési színterekhez, ez is a tartalmas élet, a rendszeres művelődés és a szabadidő 
hasznos megszervezése érdekében született meg. A különbség az, hogy itt nem a szenioroknak szervezik 
a programokat,  hanem maguk a szeniorok alakítják azokat és tartanak bemutatókat egymásnak.
Habár, még nagyon az elején vagyunk a folyamatnak – pár hónap telt el a klub 
megalakulása óta – de már most is számtalan ötlet, gondolat kezd kézzel fogható, 
konkrét alakot ölteni. Igazán színes, pezsgő klubélet van kibontakozóban.
Egy-két kiragadott példa a teljesség igénye nélkül: jelenleg már szervezés alatt egy biciklitúrás 
piknik a közeli Szentendrére. Kirándulni megyünk Bükkszentkeresztre Gyuri bácsi gyógyfüves 
kertjébe. Páran közösségi kertet művelnek, oda is kaptunk meghívást késő tavaszra. Egy 
lelkes hölgytagunk kezdeményezésére Szenior Szakácskönyv készül jól bevált, kedvenc 
receptekből – már elkezdte összegyűjteni és összeállítani a fotókkal is illusztrált könyvecskét.
 Összeállítottunk egy vázlatos tematikát, mely inkább irányvonalnak, mint merev keretnek 
tekinthető. Az előzetes elképzelések szerint negyedéves bontásban haladnánk. Mivel a találkozók mindig 
páros héten keddenként vannak, ez azt jelenti, hogy egy hónapra 2 találkozó esik, ez negyedévente 
6 találkozót jelent. Ennek alapján 6 fő témacsoport az, ami időről-időre váltaná egymást. 
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Ezek a következők:
1) kultúra (filmklub, könyvbemutatók, író-olvasótalálkozók, közös zenehallgatás, színház-történet, stb.)
2) lelki titkaink (vallási témák, önismeret, lélekbúvárkodás, spirituális témák, stb.)
3) portrék (újrakezdők 50 felett, hétköznapi hősök, köztünk élő mások, stb.)
4) egészségünkre (életmód, eszem-iszom, természetgyógyászat, orvos válaszol, stb.)
5) aktívélet (játszunk, sportolunk, várostúrák, világjárók beszámolói, kirándulások, stb.)
6) tanulunk (mini-tanfolyamok, vetélkedő, kreatívműhely, oxfordi-vita, stb.)

 
Mindannyian, akik andragógusként koordináljuk a találkozókat, elkötelezetten hiszünk abban, hogy 
az életünk minden területét átható és annak végéig tartó művelődés (Lifewide Learning/Lifelong Learning) 
nem egy divatos paradigma, hanem sokkal inkább a tartalmas élet kialakításának egyik, 
ha nem a legfontosabb kulcsa. A koordinátorok feladata a klubéletben meglehetősen speciális: bevonni, 
támogatni, erősíte-ni. Egyrészről témafelelősként a fenti témacsoportok gondozása, a programok zavartalan 
megvalósításában történő együttműködés. Mivel az elsődleges cél az, hogy szeniorkorú tagjaink tudása 
átadásra kerüljön, a koordinátor mindig végiggondolja, ki az a klubtag, aki elmélyedt az adott témában 
és vele/velük közösen dolgozva, például megszervezik az író-olvasótalálkozót, színházat, kirándulást stb.
A koordinátornak feladata másrészről segíteni a szeniort abban is, hogy az általa kedvelt témát 
be tudja mutatni, segít neki felépíteni az előadást, összeállítani a diasort. Ismét hoznék 
egy példát: egyik kedves klubtagunk, akinek caminoi zarándokútján készült fotóiból az 
iskola aulájában is volt már kiállítás, képes élménybeszámolót tart nekünk is hamarosan. 
Itt a koordinátori segítség a találkozó moderálását és időkeretének felépítését jelenti.
A klubfoglalkozások bizonyos szempontból rogersi encounter csoportnak is tekinthetők. 
A találkozók során messzemenőkig igyekszünk támogatni tagjaink önkifejezési törekvéseit 
és alkotói kibontakozását, mely mindenesetben könnyíti a társas kapcsolatok kialakítását. 
Ezáltal mélyül az önismeret és óhatatlanul is fejlődik a személyiség. A koordinátor feladata 
ebből a kontextusból az, hogy jelenlétével, szakmai hozzáértésével facilitálja ezt a folyamatot 
és erősítse a feltétel nélküli elfogadás és empátiás megértés légkörének kialakítását.
 A klubban együtt vitatjuk meg a felmerülő kérdéseket és kéréseket, közösen hozzuk meg 
a minket érintő döntéseket. Leginkább a lapos szervezetek működéséhez tudnám 
hasonlítani magunkat. Munkacsoportokban tevékenykedünk, párhuzamosan dolgozunk 
egyszer több és különféle témájú elképzelés kidolgozásán és így, jellemzően nagyobb 
önállóság és felelősség jut egy-egy csoportnak egy-egy program megvalósítása során.
 Terveink között szerepelnek generációk közti távolságok áthidalását támogató családi programok, 
vetélkedők megszervezése is. Megoldást keresünk arra is, hogy a távollévőket hogyan tudjuk bekapcsolni a 
találkozókba, akár valamilyen IKT eszköz, pl. Skype vagy nehezen közlekedők esetén telekocsi segítségével.
Szeretnénk „férfias” témákat is behozni, hátha azzal nagyobb arányban tudjuk becsábítani hozzánk 
férfitársainkat. Illetve nagy tervünk egy, a szeniorok által szerkesztett és írt magazin létrehívása.
Tagsági díj nincs, nem is lesz, a klub teljesen ingyenesen látogatható. A klubba 
történő belépés semmiféle kötelezettséggel nem jár. Lehet jönni a találkozókra 
rendszeresen vagy csak alkalmaként, kinek-kinek tervei, lehetőségei szerint.

Z. Pásztor Andrea: Jegyzetek egy klubalakulás margójára
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 Állandó találkozóink minden páros héten, kedden 16 órától vannak. Rendhagyó 
programjaink időpontjáról hírleveleinkből vagy facebook csoportunk oldalán lehet tájékozódni.

Hírlevelekre feliratkozni a klub közvetlen email címén lehet:
zskf.szenior.klub@gmail.com

Facebook csoportunk: 
ZsKF Szenior Klub zskf.szenior.klub@groups.facebook.com

Érdemes velünk tartani, hiszen nemcsak a találkozók időpontjai, hanem érdekes írások, hasznos információk 
is olvashatóak az említett csatornákon.
 
És mitől lesz jó egy klub? A sok színes egyéniségtől. Az érdeklődő, nyitott emberektől. Attól, hogy 
azt erősítjük, ami összeköt minket, nem pedig azt, ami szétválaszt. Minél több embert ismerünk 
meg, annál gazdagabbá válunk mi is, és annál pezsgőbbé tudjuk varázsolni klubunk életét.
Úgy véljük, a rendszeres művelődés, a szabadidő hasznos megszervezése és eltöltése 
személyes felelősség kérdése. Ebben hiszünk, ezért tevékenykedünk. Tegyük ezt együtt!

Bízom benne, mielőbb találkozunk Önnel is valamelyik klubrendezvényünkön.

Tisztelettel: Z. Pásztor Andrea - koordinátor

Z. Pásztor Andrea: Jegyzetek egy klubalakulás margójára
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JÁSZBERÉNYI JÓZSEF

A KOMPLEX GERONTOEDUKÁCIÓ ÚTJAIN
(Rövid, kvantitatív összefoglaló a ZSKF szeniorképző programjáról)

1. Kitekintés: nemzetközi előzmények

 1973-ban, a franciaországi Toulouse-ban, egy ottani egyetemi tanár, Pierre Vellas professzor 
vezetésével létrejött az első nyugdíjasok egyeteme, amely a Harmadik Kor Egyetem nevet viselte. Akkor 
a cél az volt, hogy a nyár folyamán otthonaikban unatkozó, főleg francia nyugdíjasoknak szervezzenek 
egy érdekes előadássorozatot, amelyen jól szórakoznak, és egyben bővítik ismereteiket is. A nyolcvanas 
évekre a Harmadik Kor Egyeteme hálózattá vált – elsősorban annak köszönhetően, hogy néhány angol 
professzor felfigyelt a francia rendezvényre, s áthozta a projektet Nagy-Britanniába. Itt, 1981-ben a 
Cambridge-i Egyetem szervezésében született meg a Harmadik Kor Egyeteme, majd hamar országos 
hálózattá vált. 2012 őszére csak Nagy-Britanniában majdnem 900 helyen csaknem 300.000 ember vett 
részt a Harmadik Kor Egyeteme képzésben, s ez a szám 2015 elejére majdnem 350.000-re növekedett. 
 A Harmadik Kor Egyeteme-rendszer átterjedt a kontinensre is. Finnországban és 
Jugoszláviában 1984-től létrejöttek hasonló intézmények, de megjelent Olaszországban 
és Németországban is (hazánkban is nagyjából ekkor indultak az első kezdeményezések, 
de ezek egy része nem egyetemi szférából indult, más része pedig hamar elhalt).
 Ma már minden fejlett európai országban létezik szenior oktatás, amelynek élén többnyire a 
felsőoktatási intézmények állnak, a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel együttműködve. 
 A legnagyobb hálózaton kívül számos országban működnek a geronto-edukáció más 
formái is. Németországban és Skandináviában a népfőiskolák veszik ki jelentős részüket az 
idősoktatásból. Ugyanitt kiemelt szerepe van a munkahelyi és az egyházi geronto-edukációnak is. 
Az egyetemek Európában szintén nagyon jelentős részt vállalnak az idősek 
oktatásából – minden túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy nyugaton nem 
„comme il faut” az az egyetem/főiskola, ahol nincs valamilyen formájú idősoktatás. 
 Németországban például egy kisváros, Ulm egyeteme a geronto-edukáció központja, 
az általuk fejlesztett, elsősorban internetes oktatási programokat mindenhol használják, 
és az ulmi központ véleménye meghatározó az EU felnőttképzési stratégiáinak IKT-s 
részeit illetően. Ausztriában Graz a központ, ahol a ZAWIW nevű intézet komplex 
oktatási programokkal várja az időseket, beleértve a bevándorló csoportokat is. 
Finnországban Jyväskylä egyetemén indult el az első idősoktatási projekt, s mára már az 
önkormányzatokkal közösen fenntartott, komplex szolgáltató központok (Ikäkeskusok) várják a 
tanulni vágyó időseket, s egyben számos más, mindennapi problémájukra találnak megoldást.  
Az idősek oktatásának legkomplexebb gyakorlata az Egyesült Államokban az ILR-rendszerrel 
és Ausztráliában a Harmadik Kor Egyeteme hálózattal valósul meg. Előbbi országban a hálózat 
tagjaként egyetemek többnyire szolgáltató szövetkezeteket hoztak létre, amelyek éves vagy 
féléves tagdíjaikkal kiszámítható idősoktatást adnak, s ez a rendszer már 1962 óta működik. 
 Magyarországon az egyetemi szféra és a társadalom egyéb szolgáltató szférái is nehezen 
léptek ezekben a kezdeményezésekben. A nyolcvanas években az egri főiskolán szerveztek 
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nyugdíjas képzéseket, de ezeket a rendszerváltás pénzhiánya elmosta. Jelenleg két olyan 
nyugdíjas-előadássorozat van, amely hosszú évekre tekint vissza: a TIT Nyugdíjas Szabadegyeteme, 
illetve a Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiája (Iván László orvos professzor vezetésével). 
 A felsőoktatási gerontoedukáció első fecskéje a jelenleg Gödöllőhöz tartozó gyulai főiskolai kar 
volt, ahol 2002-től kislétszámú tanfolyamokat szerveznek a nyugdíjasoknak, különféle témákban. 
2010-ben a győri Széchenyi Egyetem majd nyomában 2011-től a soproni 
Nyugat-Magyarországi Egyetem indított idősek akadémiáját, amelynek szervezésében 
a helyi média, a nyugdíjas-szervezetek és az önkormányzatok tevékeny részt vállaltak.  
2012 őszén az ELTE indította el a Harmadik Kor Egyetemét, amely az egyetem épületeiben zajló 
előadásokat takar, 3 kar szervezésében (sajnos az utóbbi félévekben a helyszín 
egy kar épületére csappant, és 2014. második felében nem is működött a képzés). 
2013-ban a Kodolányi János Főiskola és a Dunaújvárosi Főiskola is csatlakozott a sorhoz, előbbiben 
egy szabadegyetemi képzés, utóbbiban elsősorban műszaki témákban zajlanak előadások 
– így ezek nem jelentik a klasszikus gerontoedukációs gyakorlatot. 
2014 tavaszától Kaposváron, illetve a Pécsi Egyetem szervezésében indult Kecskeméten szenioroktatási 
program, s 2014 őszétől Pécsen is elindult a szeniorképzés, amelynek keretében a ZSKF nyomdokait 
követve egy komplex gyakorlat alakult ki.

2. Miért pont a ZSKF?

A békásmegyeri Zsigmond Király Főiskolán az idősek oktatása országosan, s 2015-re immár 
közép-európai szinten a legkiemelkedőbbnek számít, elsősorban azért, mert ilyen komplex programot 
Magyarországon semmilyen más felsőoktatási intézmény, de a társadalom más szférájában működő 
szervezetek sem indítottak még. 2009-ben itt jött létre a Gerontoedukációs Kutatóközpont, 
és elsősorban ezen belső műhely eredményei emelik ki főiskolánkat az országos trendekből.

2.1. A Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája helyi, ZSKF-es előzményei és a sikeres képzés következményei

• Először itt, ezen a főiskolán indult el egy olyan Andragógia Master képzés (2011 februárjától), 
amelynek végzettjei geronto-andragógia szakirányú diplomával lépnek ki a 
munkaerőpiacra, azaz ők az elsők, akik államilag elismert szakképzettséggel a 
kezükben idősképző tanfolyamokat tarthatnak. (Az első két hallgató a szakirányon 
2013. februárjában kapott diplomát, s azonnal belekapcsolódtak az idősképzésbe).  

• Először itt született meg egy szakfolyóirat, Gerontoedukáció címmel, amely a nagy angol és 
amerikai példák nyomán a tudományterület széles tárházát és a legfrissebb kutatásokat mutatják 
be. Jelenleg a Gerontoedukációnak már 5 száma megjelent, s a hatodikat tartja kezében az olvasó. 

• A Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet alapképzéseibe is tudatosan 
beépítettünk geronto-edukációs kurzusokat, Andragógia szakon a 
Geronto-andragógia I-II és a Biogerontológia, Kommunikáció szakon az Idősek kommunikációja 
címmel. Filmklubunk 2011-ben az Idősek a filmművészetben témában szerveződött. 

• A felsőoktatás nagy tudományos versenyein andragógia szakos diákjaink az idősekkel kapcsolatos 
tudományos dolgozatokkal egyre jobban szerepelnek: 2011-ben két andragógia szakos diákunk is 
harmadik helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri konferencián, 
geronto-edukációs témában. 
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• A ZSKF-en több tucat idős (50+-os) hallgató van, akiknek az 
arányszáma jóval nagyobb az országos felsőoktatási részvételi átlagnál. 

• A 2014. őszi félévtől az ekkor tanulmányaikat kezdő 50 év feletti 
hallgatóink a bölcsész, a társadalomtudományi és a gazdasági képzésben 
mind a BA-, mind az MA-szakokon 50%-os engedménnyel tanulhatnak.

• 2015. január 22-én megalakult a ZSKF Szenior Klub, amelyben a 
geronto-andragógus hallgatók mentorálásával szerveződnek kulturális 
programok, s a Klub tanácsadó, segítő hátterét adja a szenior képzéseknek.  

• A ZSKF szenior képzési rendszere remek alapja a szakmai gyakorlatoknak és tudományos kutatásoknak. 
A szakma gyakorlatok kapcsán kiemelendő, hogy a ZSKF-es hallgatókon kívül volt gyakorlatosunk az 
ELTÉ-ről és a Dunaújvárosi Főiskoláról is. A tudományok kutatások 
kapcsán elmondható: közel 100 dolgozat hátterét adta már főiskolánk 
szeniorképzése: doktori dolgozattól évfolyamdolgozatig terjedő palettán. 

3. Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája (NYÓA)

A röviden kiemelt nemzetközi és helyi előzmények után nem meglepő, hogy 
2011. szeptember 15-én elindult a III. kerületi Önkormányzattal közösen szervezett 
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája. 
 Első félévben az akadémián plenáris előadások voltak, illetve kezdő internetes 
tanfolyamot indítottunk el. Az előadásokon átlagosan 200, 50 év feletti hallgató vett 
részt, 80%-ban a III. kerületből – ez elsősorban annak köszönhető, hogy a III. kerületi 
Önkormányzat ingyen biztosította a helyet lapjaiban és honlapján az akadémia hirdetéseinek. 
 Az előadások programjában szó esett az idősödő világról, a marketing- és telekommunikációs 
megoldásokról az idősek számára, az Idősek és az EU témájáról, az időskor ábrázolásáról a kortárs filmeken, 
de volt időskori lakáskultúráról, az 50 feletti szexualitásról és az idősödés lassításáról szóló 
tudományos előadás is. 
 Már a kezdet kezdetén látszott: az Akadémia nem egyszeri, egy alkalomra szóló szerveződés lesz: 
a nagy érdeklődésnek köszönhetően, a nyugati mintákat követve minden egyetemi félévben megtartásra 
kerül, magasan kvalifikált egyetemi és főiskolai professzorok, szakkutatók, illetve a programot támogató 
közéleti emberek előadásaival – minden esetben a szeniorok igényeihez és érdeklődéséhez igazodva. 
Helyszíne minden esetben a Zsigmond Király Főiskola Európa-terme, s az előadások minden csütörtökön 
14 órától kezdődnek. A főiskola legszebb és legnagyobb előadótermébe érkeznek az idős csoportok, akiket 
a terem előtt várnak diákjaink frissítőkkel és egyéb ajándékokkal, amelyeket a Főiskola és az Önkormányzat 
biztosít. 
 Az előadásokon a részvétel a nyugdíjasoknak ingyenes, és aki eljön legalább kilenc előadásra, 
kap egy oklevelet. Az első szemeszter zárásaként mindjárt 129 oklevelet osztottunk ki a félév végén.
A programot kezdettől fogva műsorvezetőként Endrei Judit ismert tévés személyiség vezette, és vezeti ma is.
 A sikereken felbuzdulva 2012. februárjától, a második félévben egy komplex programot indítottunk el:
folytattuk az ingyenes előadásokat, amelyekre átlagosan 250 ember jött alkalmanként. 
A programban szerepelt előadás az időskori diszkriminációról, a világrendszerek jövőjéről, 
a harmincas évek filmjeiről, a hatékony időskori érdekvédelemről, az internetes tanulásról és a szellemi 
működésről időskorban. 
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Az előző féléves siker után ezúttal 9 fizetős tanfolyamunk indult el, egységesen 8000 forint/fős tandíjjal. 
A tanfolyamok között szerepelt a kezdő angol, a lakberendezés, a művészettörténet, a vallástörténet, 
a kezdő német, az emlékezetkutatás, a kezdő internet, a haladó internet és a kezdő angol beszélgetés. 
 Teljesen természetes volt, hogy a III. félévben (2012/13-as tanév első féléve) még komplexebb 
szolgáltatásokkal álltunk elő. Egyrészt továbbra is mentek ingyenes előadásaink, amelyek programjában 
szerepelt a személy- és vagyonvédelem időskorban, a szenior önkéntesség, a városi kertek, 
a pszichológiai problémák időskorban, egy dietetikai előadás, és egy sikeres bemutató az okostelefonokról. 
Másrészt immár 20 tanfolyamunk indult el, 9900 forintos áron – a következő témákban:
kezdő internet, haladó internet, kKezdő angol, haladó angol, kezdő angol beszélgetés, Photoshop 
alapismeretek, bevezetés a szimbológiába, családfakutatás, az élethosszig tartó tanulás feltételei 
50 felett, a lakberendezés alapjai, lakberendezés haladóknak, a kereszténység irányzatai, 
vallástudomány, angyalok-démonok és a természetfeletti, az ezotéria kezdetektől napjainkig, 
időgazdálkodás, stresszkezelés, növelhető-e az önbizalom?, művészettörténet II., kreatív írás.
Diplomával rendelkező nyugdíjasainknak lehetővé tettük azt, hogy az alapképzés 
és a mesterképzés kurzusaira bejárjanak részismereti képzés keretében. 
 A 2013. tavaszi programunk (IV. félév) különlegessége az volt, hogy immár 14 plenáris 
előadásunk volt. Válogatva a témákból kiemelkedő az időskori tanulásról szóló évnyitó 
előadás, amelyen először voltak 400 fő feletti létszámban a szeniorok. Sikeres volt a társadalmi 
felelősségvállalásról szóló előadás, a keleti gyógyászat összefoglalója, a szomszédsági 
önkéntesség bemutatása, illetve Monspart Sarolta előadása (Idősen is fitten… címmel). 
A sorozatot meglátogatta Tove Skastein norvég nagykövet asszony is, aki kiváló előadást 
tartott a norvég szociálpolitikáról. A 14 előadással egyidőben az egész magyarországi 
idősoktatás történetében rekordmennyiségű, 31(!) tanfolyamunk indult el, amelyek 
közül négyet a Coca Cola Magyarország szponzorált, így ezek ingyenesek voltak. 
(A tanfolyamok listája a http://www.zskf.hu/images_uploaded/51502985bf09f.pdf címről érhető el). 
 2013. őszén, az V. félévben ismét 14 plenáris előadásunk volt, amelyek közül kiemelkedő volt 
az észak és a szépkorúak, a dietetikai tárgyú, az idősoktatás magyarországi tendenciáiról szóló előadások, 
illetve állandó siker Dr. Bernek Ágnes geopolitikai előadása. Az akadémiát meglátogatta 
Dr. Klinghammer István, illetve Asztalosné Zupcsán Erika államtitkár-helyettes 
asszony is (EMMI), utóbbi egy külön előadást is tartott. A félév végén ezúttal már 
311 oklevelet adtunk a szenioroknak, azaz az átlagos látogatottság jóval 300 felett volt. 
Ez a félév újabb rekordot hozott a tanfolyamok történetében, hiszen ekkor 
már 35 tanfolyamot indítottunk el, amelyek közül kettőt, a kezdő internetet 
és a dietetikát a Richter Gedeon Zrt. szponzorálta, így azok ingyenesek voltak. 
 2014. tavaszán, a VI. félévben a tanfolyamok száma 41-re emelkedett 
(ezek listája a http://www.zskf.hu/images_uploaded/531abe0e40990.pdf címen érhető el), 
és 12 sikeres plenáris előadást tartottunk, amelyek közül a legmagasabb létszám az 
elsősegélynyújtás időskorban c. kurzuson volt (több mint 300-an hallgatták az előadót). 
 2014. őszén a tanfolyamok száma újra emelkedett: immár 45 képzésünk indult el, 
és ezzel együtt 13 előadás zajlott le az Európa-teremben. 
 2015-ben indult el VIII. képzési félévünk, amely éppen zajlik, ennek keretében 
47 tanfolyamunk indult el, s a nyári szemeszterre is meghirdetésre került egy tucat tanfolyam.  
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4. Kihelyezett képzéseink

 A hatalmas érdeklődés hozta azt magával, hogy már 2012. tavaszán két kihelyezett képzést is 
el tudtunk indítani: Gyömrőn a Szivárvány-házban, illetve Szentendrén 
az Önkormányzattal együttműködve. Utóbbi helyen a Szeniorok Szentendrei Akadémiája 
ingyenes előadás-sorozata 2012. őszén már második félévét kezdte. Sajnos Gyömrőn 
a képzés elhalt, elsősorban annak köszönhetően, hogy ott már több hallgató is volt a 
demencia határán, illetve állapotában, s ez már más típusú szakmai segítséget igényelt.
 2012. őszén indítottuk el Ughy Attila polgármester úr támogatásával a Pestszentlőrinci Nyugdíjasok 
Akadémiáját (PSZNYA), amelynek első alkalmán szeptember 22-én a testületi ülésterem tele volt, 
95 nyugdíjas tisztelte meg a nyitóelőadást. 
 Szintén 2012. őszén indítottuk a Bálint-házban a Nyugdíjas Akadémiát, 
amelyen ősszel 3, 2013. tavaszán pedig hat előadás zajlott le. Itt az érdeklődés 
mérsékeltebb volt, de itt sem zajlott előadás 20 fős hallgatói létszám alatt.  
 2013. tavaszán Pestszentlőrincen immár ingyenes előadásokkal és 4 tanfolyammal 
(geopolitika, kezdő angol, környezetvédelem, vallástörténet) is folytatódott a programunk, 
és Szentendrén is az ingyenes előadások mellett 6 fizetős tanfolyamot indítottunk 
(kezdő angol 3 csoporttal, környezetvédelem, kezdő internet és művészettörténet). 
Szentendrén  a finn és német modellt hazánkra applikálva Aranykor Központ néven 2013. tavaszán 
egy információs központot nyitottunk, amely azóta fő szervezője a képzéseknek illetve a szenior 
tanuló köröknek, amelyek kialakítása a geronto-andragógia egyik fő célja. Emellett a központ 
workshopokat szervez és kutatásokat is végez (pl. elkészítettük a szentendrei szenior térképet). 
 2013. őszén programunk tovább bővült: a korábbiak mellé a Kispesti Önkormányzattal, illetve 
Kőbányával indítottunk el közös képzést, és Zuglóban a Silver City-projekt keretében indítottuk 
el az idősképzésünket előbb 3 előadással, majd 2014. tavaszától szenior önkéntes-képzéssel, 
ingyenes angol nyelvtanfolyamokkal, illetve a Silver Akadémia plenáris előadásaival. 
Ezzel együtt itt is készítettünk szenior térképet (több mint 400 kérdőívet elkészítve).
Januártól korközpontot és márciustól szenior szívességközösséget is indítottunk, amelyek 
újjáéledésére 2015. tavaszán az őszi önkormányzati választásokat követően van remény.
 A 2013. őszi képzések során Pestszentlőrincen az előadások mellett immár 6 tanfolyam 
indult el, és Szentendrén 104 beiratkozott hallgató részvételével 12 fizetős tanfolyamunk 
volt (szentendrei képzésről bővebben a korkozpont.szentendre.hu oldalon lehet olvasni). 
 2013. őszén a ZSKF teljes képzési rendszerében immár 1800 regisztrált hallgató 
tanult – amely minden szempontból rekord a hazai szenioroktatás történetében.
 2014. tavaszát úgy kezdtük el, hogy két új helyszínnel bővültünk: elindult a Levendula Akadémia 
Rákospalotán, illetve Ferencvárosban a szenior egyetemi oktatás. Tavasz folyamán egyeztünk meg 
a soroksári Táncsics Művelődési központ igazgatójával, így ott is elindult 3 előadással a szeniorképzés. 
Ezzel együtt folytattuk a régi helyszíneken is, ezekről a következő összefoglaló adatok a legfontosabbak:
 1. ZSKF, VI. félév: 41 tanfolyam, 5 nyári kurzus és 12 előadás 

(nyugdíjas vetélkedő és a szeniorok előadásaival záruló plusz egy alkalom – 4 előadóval)
 2.    Szentendre, V. félév: 14 tanfolyam, 6 előadás, 4 nyári kurzus (összesen 125+30 hallgató),

3 workshop.
 3.      Pestszentlőrinc, IV. félév: 7 előadás, 9 tanfolyam, közös kirándulás Szentendrére
 4.      Kőbánya, II. félév: 7 előadás, 2 tanfolyam
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 5.       Kispest, II. félév: 7 előadás
 6.       Bálint-ház, IV. félév: 11 előadás
 7.       Zugló, II. félév: 9 előadás, 3 angol tanfolyam, 2 szenior tréning
A képzés összhallgatói létszáma 2014 tavaszán átlépte a 2500-at, s csak ebben a félévben 
73 plenáris előadást tartottunk. 
 2014. őszén új helyszínként kapcsolódott a képzésbe Budaörs és Bicske is, 
mindkét helyszínen előbb plenári előadásokkal indulunk, s aztán reménykedünk a tanfolyami folytatásban. 
Ezzel egyidőben ősszel Szentendrén 12 tanfolyamunk indult el, és 6 előadást tartunk. 
Pestszentlőrincen 7 előadás mellett immár 12 tanfolyamunk indult el (köztük a jobb agyféltekés 
rajz és az orosz nyelv is). Kőbányán 7 előadás és immár 3 tanfolyam zajlott. Kispesten 7 előadás, 
a Bálint-házban 7 előadás zajlott, Rákospalotán 3, Soroksáron 3, Zuglóban 7 előadás és 5 nyelvi tanfolyamot 
szerveztünk. Mindezzel együtt elmondható, hogy a képzés összlétszáma már inkább a 3000 fő felé tendál. 
 2015. tavaszán kapcsolódott a képzésbe Szigetszentmiklós és Verőce, és 
ígéretes tárgyalásokat folytatunk több budapesti kerülettel és környező településsel. 
 Példaértékű együttműködésként kiemelendő a Testnevelési Egyetem és a ZSKF közös Szenior 
Fakultása, amelynek keretében a TE fizikai edukációs, a ZSKF szellemi edukációs tanfolyamokat tart, 
és egy közös előadássorozatot is szervezünk a TE aulájában, egy TE és egy ZSKF által meghívott előadóval. 
 Az új helyszínekkel együtt a 2015 tavaszán a ZSKF rendszerében tartott plenáris 
előadások száma immár meghaladta a nyolcvanat, a tanfolyamoké összesen a kilencvenet. 

5. Az időskori tanulás motivációi és gátjai

Magyarországon ma az időskori tanulási motiváció általánosságban nagyon gyengék. Tapasztalataink 
alapján az mondható el, hogy egy-egy település 50 év feletti polgárainak maximum 10%-a mozdítható 
a képzésekre. Ennek több oka van: nyilvánvalóan nagyon erős a társadalmi előítélet az időskori tanulással 
kapcsolatban, hiszen a tanulást a társadalom többsége az élet első szakaszára teszi, és nagyjából 
a negyvenes évekre lezárhatónak gondolja. Ezen kívül a családi környezet is nagyon gyakran akadály: 
a család jobban szeretné, ha a szenior otthon maradna, és az unokákra vigyázna, esetleg pihenne, 
és kevés az olyan család, ahol példaként állítják a tanuló idős embert a fiatalok elé. Magukban az idős 
emberekben is működik a tanulási gát: nem egy esetben félnek 20-30 évvel az utolsó tanulás után 
visszaülni az iskolapadba, és sokuknak nagyon rossz pedagógiai vagy andragógiai élményei voltak, 
amelyek véglegesen elzárják a motivációt. Szintén markáns annak a csoportnak az aránya, akik még 
aktívan dolgoznak, és sokan vannak azok is, akik azt gondolják, hogy nem őket kellene tanítani, 
hanem ők taníthatnának (erre egyébként van mód és példa is a ZSKF rendszerében). 
Nem szabad elfeledkezni a fizikai és lelki betegségekben szenvedőkről sem, akik már nagyon 
gyakran 50 éves koruk után a munkaerőpiacon sem vesznek részt, ők szinte egyáltalán nem 
szólíthatók meg a tanulási folyamatok számára (ma hazánkban az 50-54 éves korosztály alig 
több, mint fele dolgozik, és ez az arány a következő szegmenseknél folyamatosan csökken). 
 Ezzel együtt viszont jó hír, hogy az ún. baby-boomer (hazánkban inkább a 
Ratkó-generáció nevet viselő) korcsoportban egyre több az olyan ember, aki egész életében 
tanult, így a képzések bázisa lassan, de bővülő lehetőségeket rejt magában. Rajtuk kívül nagyon 
sokan vannak, akiknek a számára az izoláltságból való kitörést adja a tanulás és a tanuló közösség. 
A képzés kis mértékben, de munkaerőpiaci reintegrációs, és akkreditált felsőoktatási tanulási 
lehetőséget is rejt, amelyekkel kapcsolatban számos eredményes példáról tudunk beszámolni.  
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6. Referenciák

A program lassan felkelti az ország vezetőinek figyelmét is: hatodik félévében támogatta 
Dr. Kövér László házelnök úr, aki a saját keretéből finanszírozta a környezetvédelem tanfolyamot. 
Asztalosné Zupcsán Erika egy, Szekeres Pál két alkalommal is vendége, és előadója volt 
a sorozatnak, és 2015. tavaszán Simicskó István tartott előadást nálunk. A Testnevelési 
Egyetem rektora Mocsai Lajos 2015. tavaszán tartott kiváló előadást képzési rendszerünkben. 
 Ez az ismertség a média segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. 
A képzések beharangozásában állandó partnerünk a Hír Televízió, az mno.hu és a Lánchíd Rádió. 
2015. tavaszán a Magyar Demokratában, 2014. őszén és 2015. tavaszán a Magyar Nemzetben, 
korábban többször a Népszabadságban jelentek meg hosszú cikkek a ZSKF szenior tanfolyamairól és 
előadásairól, illetve többször szerepeltünk a Klubrádióban is, és programunkat reklámozta a hvg.hu és a 
Hír24 oldal is. 
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