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„„Minden Minden éélettelen fizikai rendszerlettelen fizikai rendszer

a haszna hasznáálatban megy tlatban megy töönkre,nkre,

viszont az viszont az ééllőő rendszereketrendszereket

a ta téétlenstlenséég teszi tg teszi töönkre,nkre,

mmííg a haszng a hasznáálatban fejllatban fejlőődnekdnek””

SzentSzent-- GyGyöörgyi Albertrgyi Albert



Kit nevezKit nevezüünk idnk időősnek?snek?

IdIdőős s ééletszakaszok (WHO) letszakaszok (WHO) 

5050--60 60 éév: az v: az ááthajlthajláás kora s kora 

6060--75 75 éév: az idv: az időőssööddéés koras kora

7575--90 90 éév: idv: időőskor skor 

90 f90 fööllöött aggkor  tt aggkor  

100 100 éév felett matuzsv felett matuzsáálemi korlemi kor
De: munkavDe: munkaváállalllaláás: 45 ms: 45 máár idr időős!s!



MagyarorszMagyarorszáágg

•• MagyarorszMagyarorszáágon mgon máára minden ra minden ööttöödik dik 
ember betember betööltltöötte 60. tte 60. ééletletéévvéét, vagyis a 60 t, vagyis a 60 
felettiek arfelettiek aráánya elnya eléérte a 20 %rte a 20 %--ot, ez 2 milliot, ez 2 millióó
lakost jelentlakost jelent

•• A magyar nA magyar néépesspesséég egyszerre g egyszerre ööregszik, de regszik, de 
fogyatkozik is.fogyatkozik is.



ÁÁtlagtlagééletkorletkor

•• A szA szüületletééskor vskor váárhatrhatóó áátlagos tlagos ééletkor letkor 
MagyarorszMagyarorszáágon jelenleg nagy nemek gon jelenleg nagy nemek 
kköözzöötti ktti küüllöönbsnbsééget mutat: get mutat: 

fféérfiaknrfiaknáál 68 l 68 éév, nv, nőőknknéél 76 l 76 éévv

•• EU (2008):    fEU (2008):    féérfiak:  76.4rfiak:  76.4

nnőők:     82.4k:     82.4



IdIdőőskori jellemzskori jellemzőők k -- sokfsokféélesleséégg

•• ééletletúútjuk, laktjuk, lakóóhelyhelyüük, csalk, csaláádi viszonyaik,di viszonyaik,
•• anyagianyagi--gazdasgazdasáági helyzetgi helyzetüük, k, 
•• egegéészsszséégi gi áállapotuk, aktivitllapotuk, aktivitáásuk, suk, öönellnellááttáásuk, suk, 
•• rráászorultsszorultsááguk, igguk, igéényeik, kapcsolataik, szerepeik nyeik, kapcsolataik, szerepeik 

szerintszerint
•• tanultstanultsáág, kg, kéépzettspzettséég g éés ks kéépesspesséég, g, 
•• kreativitkreativitáás s éés illets illetéékesskesséég vonatkozg vonatkozáássáában.ban.



MagyarorszMagyarorszáági elgi előőrejelzrejelzééseksek

•• nnöövekszik az egyedvekszik az egyedüül l ééllőő ididőősek szsek szááma, ma, 
•• cscsöökken a csalkken a csaláádok szdok szááma, ma, 
•• nnöövekszik a vvekszik a váálláások szsok szááma. ma. 
•• Kifejezetten elmarad az EU orszKifejezetten elmarad az EU orszáágokhoz gokhoz 

viszonyviszonyíítva a nyugdtva a nyugdííj melletti munkavj melletti munkaváállalllaláás s éés s 
munkatevmunkatevéékenyskenyséég, g, 

•• MagyarorszMagyarorszáág az idg az időőskorskorúúak ak éés nyugds nyugdííjasok jasok 
ttáársadalma lettrsadalma lett



KiszolgKiszolgááltatottsltatottsáág elkerg elkerüülléésese

•• MEGELMEGELŐŐZZÉÉSS

•• AKTAKTÍÍV V ÉÉLETLET

•• TANULTANULÁÁSS





1996 UNESCO1996 UNESCO

Jacques Jacques DelorsDelors LearningLearning: : thethe treasuretreasure withinwithin

OktatOktatáás/tanuls/tanuláás rejtett kincss rejtett kincs
•• Megtanulni megismerniMegtanulni megismerni
•• Megtanulni dolgozniMegtanulni dolgozni
•• Megtanulni egyMegtanulni együütt tt éélni mlni máásokkalsokkal
•• Megtanulni Megtanulni éélnilni

HOLISZTIKUS GONDOLKODHOLISZTIKUS GONDOLKODÁÁSS



Az EurAz Euróópa Tanpa Tanáács cs éés az Ids az Időőseksek

KulturKulturáális Egylis Együüttmttműűkkööddéési Tansi Tanáács cs 
munkacsoportja fmunkacsoportja főő ccéél:l:

•• Az aktAz aktíív tanulv tanuláási rsi réészvszvéételtel

•• HatHatéékony eszkkony eszköözzöök kidolgozk kidolgozáásasa

•• TanulTanuláás, mint elfoglaltss, mint elfoglaltsáágg

•• TanulTanuláás, mint aktivits, mint aktivitááss

•• TanulTanuláás, mint az s, mint az öönkifejeznkifejezéés eszks eszköözeze

•• KutatKutatáások finanszsok finanszíírozrozáásasa





IdIdőőskorban bekskorban beköövetkezett vvetkezett vááltozltozáásoksok

•• GyengGyengüüllééss: A b: A bőőr, izomzat, r, izomzat, éérzrzéékk--szervek leszervek leééppüülléése, se, 
valamint az esetleges szellemi levalamint az esetleges szellemi leééppüülléés.s.

•• RigiditRigiditááss (merevs(merevséég): ng): nöövekvvekvőő rugalmatlansrugalmatlansáág, a g, a 
vvááltozltozáások elutassok elutasííttáása, a megszokotthoz valsa, a megszokotthoz valóó rara--
gaszkodgaszkodááss..

•• El nem kEl nem köötelezettstelezettséég: zsugorodg: zsugorodóó szerepek, szerepek, 
fokozatos visszavonulfokozatos visszavonuláás, rivalizs, rivalizáálláás elveszts elvesztéése, se, 
csekcsekéélyebb lyebb öönbizalom.nbizalom.



Az Az ééletkorralletkorral

JavulJavul

•• MunkaMunkaüütem szabtem szabáályozlyozáásasa

•• PontossPontossáágg

•• FigyelemkoncentrFigyelemkoncentráácicióó

•• ÉÉbersberséégg

•• JJóó szszáándndéékk

•• FegyelmezettsFegyelmezettséégg

•• ElElőővigyvigyáázatosszatossáágg

•• TTüürelemrelem

RomlikRomlik

•• LLááttóó éés halls hallóókkéépesspesséégg

•• Testi erTesti erőő

•• MunkaMunkaüütem gyorsastem gyorsasáágaga

•• EmlEmléékezkezőőkkéépesspesséégg

•• KKéépzelpzelőőererőő

•• AlkalmazkodAlkalmazkodáás s úújhozjhoz

•• Egyszerre tEgyszerre tööbbre figyelbbre figyelééss

•• KezdemKezdeméényeznyezőő kkéészsszséégg

•• DinamizmusDinamizmus



MiMiéért kell tanulni?rt kell tanulni?

•• Mivel a Mivel a minminőősséégi gi ééletlet nem pusztnem pusztáán anyagi, szocin anyagi, szociáális, lis, 
egegéészsszsééggüügyi  kgyi  kéérdrdéés.s.

•• Hogy az idHogy az időőskorskorúúak ak –– ameddig ameddig éés amennyire lehet s amennyire lehet ––
ne veszne veszíítstséék el k el öönnáállllóóssáágukat, ne szigetelgukat, ne szigetelőődjenek djenek 
el a tel a táársadalomtrsadalomtóól.l.

•• Mert aMert a tanultanuláás fiatals fiatalíít.t.



TanulTanuláási motivsi motiváácicióókk
•• EgzisztenciEgzisztenciáálislis

•• PresztPresztíízs motzs motíívumokvumok

•• ÉÉrdeklrdeklőőddéés, ks, kíívvááncsisncsisáágg

NNöövelveléése:se:

•• SikerSiker

•• ÖÖnbizalomnbizalom

•• A kA köörnyezet trnyezet táámogatmogatáásasa





TanulTanulóói ri réészvszvéétel 50 feletttel 50 felett

•• MagyarorszMagyarorszáágon az 50 gon az 50 éév v 
feletti lakossfeletti lakossáág kevesebb, g kevesebb, 
mint 1%mint 1%--a tanul !a tanul !

•• EU: 5%EU: 5%

1%

99%



A tanulA tanuláás ids időőskori eredmskori eredméényeinyei

•• SzociSzociáális jlis jóólléét:t:
alkalmassalkalmassáá tenni az idtenni az időőseket, hogy helyzetseket, hogy helyzetüüket ket 
kköönnyebbnnyebbéé tegytegyéék, problk, probléémmááikat megoldjikat megoldjáákk

•• KapcsolattartKapcsolattartááss mmáásokkal, a magsokkal, a magáányossnyossáág elkerg elkerüülléésese
•• KulturKulturáálislis fejlesztfejlesztéés:s:

segsegíít aktt aktíívan tartani az van tartani az éértelmi krtelmi kéészsszséégeket, akgeket, akáár aktr aktíív v 
(m(műűvvéészeti) akszeti) akáár passzr passzíív (elv (előőadadáás, szemls, szemléélléés) forms) formáábanban



Az idAz időőskori tanulskori tanuláás els előőnyeinyei
•• A szellemi frissessA szellemi frissesséég a biolg a biolóógiaigiai--fizikai fizikai 

öönellnellááttáást segst segííti elti előő
•• ÚÚj jelensj jelenséégek feldolgozgek feldolgozáássáát teszi lehett teszi lehetőővvéé, , 

ezezááltal lekltal leküüzdhetzdhetőő a fa féélelem a vlelem a vááltozltozáásoktsoktóóll
•• Az egyAz egyééni mni műűvelvelőőddéés s éés a gazdass a gazdasáág g éérdekei rdekei 

öösszekapcsolhatsszekapcsolhatóókk
•• A kA köözzöösssséégi tevgi tevéékenyskenyséég g ááltal elkerltal elkerüülhetlhetőő az az 

elmagelmagáányosodnyosodááss
•• A tanulA tanuláás szs szóórakozrakozáás, s, öönmegvalnmegvalóóssííttááss
•• JavJavíítja az tja az öönnéértrtéékelkeléést, az st, az öönkritiknkritikáát, a t, a 

humor megtarthumor megtartáássáátt



Az Az éérett korrett korúúak tanulak tanuláássáának gyakorlati nak gyakorlati 
kkéérdrdééseisei

•• AlkotAlkotóókkéépesspesséég, g, öönkifejeznkifejezőő kreativitkreativitáás kibontakozs kibontakozáása, sa, 
kköözzöösssséégi mgi műűvelvelőőddéési alkalmaksi alkalmak

•• A A genergeneráácicióók kk köözzööttitti tudtudáás s áátadtadáása, a kultsa, a kultúúrara--transzfer,  transzfer,  
ttáársadalmi kohrsadalmi kohéézizióót ert erőőssííttőő intergenerintergeneráácicióóss programokprogramok, az , az 
ididőősek oktatsek oktatáásba valsba valóó bevonbevonáásasa

•• Az Az ééletkori sajletkori sajáátosstossáágoknakgoknak megfelelmegfelelőő oktatoktatáás, s, 
mmóódszerek dszerek éés tanuls tanuláási ksi köörnyezet fontossrnyezet fontossáága. ga. 

•• ÖÖnknkééntesntes munkamunka



VVáálaszlasz--e e 
a Harmadik Kor Egyeteme ?a Harmadik Kor Egyeteme ?

•• SokfSokfééle kle küülflfööldi mintaldi minta

FranciaorszFranciaorszáág, Nagyg, Nagy--Britannia (kb. 1000), Britannia (kb. 1000), 
FinnorszFinnorszáág, Ausztrg, Ausztráália, Lengyelorszlia, Lengyelorszáág,g,

DDééll--Afrikai KAfrikai Kööztztáársasrsasáág, stb.g, stb.

•• Hazai kezdemHazai kezdeméényeznyezééseksek
Eger, Miskolc, GyEger, Miskolc, Győőr, r, ÓÓbudabuda



VVáálaszlasz--e e 
a Harmadik Kor Egyeteme ?a Harmadik Kor Egyeteme ?

A sokfA sokféélesleséégbgbőől egy hazai pl egy hazai péélda:lda:



•• ÉÉs egy  ps egy  péélda Nagylda Nagy--BritanniBritanniáábbóól:l:



Milyen lesz a Harmadik Kor Egyeteme, Milyen lesz a Harmadik Kor Egyeteme, 
ELTEELTE

–– a teva tevéékeny idkeny időőskorskoréért?rt?

•• ÖÖnnöökköön is mn is múúlik!lik!



JJööjjenek, tanuljanak, jjenek, tanuljanak, éérezzrezzéék jk jóól l 
magukat!magukat!

KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

striker.sandorstriker.sandor@@ppk.elte.huppk.elte.hu


