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BAJUSZ KLÁRA  

Tanulni hatvan felett 

Abstract: This study discusses education for elderly adults in Hungary. It begins by introducing its cur-
rent situation, then moves on to outline a course devised for elderly adults starting in September 2014 
in Pécs, Hungary (made possible by the co-operation of numerous local organisations under the pro-
fessional leadership of the University of Pecs). The participants are learning on lectures and courses. 
At the end of the semester they receive a certificate. The aim of the academy is to improve intergen-
erational learning, the ways of active aging, the senior volunteering. In the future one of our primary 
objectives is to make second chance education more widely available for older generations.  

 

Tanulni időskorban is 

Az egész életen át tartó tanulás fogalma ma már átszövi a mindennapjainkat: a tudatos isme-

retszerzés életkorunktól függetlenül lefedi életutunk egészét, és nem korlátozódik a 

munkaerőpiaci szempontból aktív évekre. Sőt, nem is korlátozódhat, hiszen ahhoz, hogy a kö-

zösség aktív tagjai maradhassunk, érdemi döntéseket felelősséggel tudjunk hozni, nyugdíjas 

korunkban is tanulnunk kell. 

Az idősoktatás az oktatás-képzés speciális területe, mely ma még alapvetően a gazdasági-

lag már inaktív, 60 év feletti generációk tanulási igényeit szolgálja ki. Az öregedő társadalmak 

számára az idősödők tanulási kérdései már a közeljövőben meghatározóvá válnak, hiszen a 

demográfiai változások gazdasági, társadalmi feladatokat is generálnak. Az idősoktatás elsőd-

leges közösségi célja az aktív idősödés megvalósítása, melynek lényege, hogy a célcsoporthoz 

tartozók nem csak egészségüket, hanem társadalmi, gazdasági, szociális  aktivitásukat is meg-

tarthassák életük végéig. Természetesen itt elősorban nem iskolapadban szerzett tudásról van 

szó! Az időskori tanulás történhet közművelődési, szociláis intézményekben, egyetemeken, 

civil szervezetek keretei között, közösségi virtuális tereken, önkéntes munka során, a család-

ban, sőt, önirányítottan, szervezett keretek nélkül is. 

Idősoktatás Magyarországon 

Az idősoktatás múltja Magyarországon is több évtizedre tekint ugyan vissza, de a programok 

– korábban és most is – általában szórványosak, gyakran rövid életűek. Emellett igen szűk 

spektrumúak, nemigen lépnek túl az ismeretterjesztés funkcióján (nyugdíjas klubok, szabad-

egyetemek), nem holisztikus megközelítésből születnek. Az idősödő korosztályok tanulási te-

reinek támogatása, az idősoktatás mint szakmai kérdés a hazai oktatáspolitikában alig jelenik 

meg. Ezen a téren említhető az Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009-ből, valamint az idősek okta-

tásával alig foglalkozó Önkéntesség-fejlesztési stratégia 2007-20171. A 2005-ös magyar fel-

nőttképzési stratégia sem szentelt átfogóan figyelmet a korosodó felnőtteknek, csupán 

munkaerőpiaci szempontból, a „munkaerő-utánpótlási problémák” kapcsán érintette kérdést2. 

                                                      
1 Idősügyi Nemzeti Stratégia. www.parlament.hu/irom38/10500/10500.pdf (2016. 09. 12.) 

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. http://www.bmoc.hu/sites/default/files/szakiro-

dalom/a_magyarorszagi_onkentesseg_fejlesztesi_strategiaja.pdf (2013. 12. 04.)  
2 A Magyar Köztársaság Kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról. 2005. 

www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=415 (2016.10. 21.) 



Bajusz Klára 

1 2  

Ennek ellenére számos, gyakran alulról szerveződő idősoktatási kezdeményezés jelenik 

meg az ország több pontján. Több felsőoktatási intézmény szervez harmadik kor egyeteme 

elnevezéssel programokat. Az utóbbi évek legsikeresebb modellje a Zsigmond Király Egyetem 

által szervezett Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája3, mely ma már több, mint háromezer idős 

tanuló bevonásával működik. Ahogyan a felnőttképzési piacon általában, az idősoktatás palet-

táján is jelen vannak a profitorientált vállalkozások (elsősorban nyelvi, számítástechnikai kép-

zések, egészségmegőrző programok). Itt fokozott tudatossággal kell az idősödő tanulni vá-

gyóknak képzést választaniuk, hisz a módszertani felkészültség, az infrastrukturális környezet 

nem mindig megfelelő, illetve előfordul, hogy a tanulás álcája alatt MLM -programok bújnak 

meg, melyek elsődleges célja nem az oktatás, hanem az, hogy eladjanak valamilyen terméket 

a résztvevőknek. Ezek a vállalkozások kihasználják az idősekben egyre erősödő egészségtu-

datosságot: a testi és lelki egészség minél hosszabb ideig való megtartásáért egyre többet va-

gyunk hajlandóak áldozni, csak nem mindig döntünk elég megfontoltan… 

Az idősoktatási programok kettős szemlélettel vannak jelen ma Magyarországon. A kez-

deményezések egy része öregedés-központú megközelítéssel dolgozik: itt az oktatás elsődleges 

célja az, hogy hozzásegítse az időseket a minél hosszabb távú önálló életvezetéshez, testi és 

lelki egészséghez, az inaktívvá, ápolttá válás minél későbbre való tolódásához, így a szociális 

ellátórendszer tehermentesítéséhez. A másik szemlélet – melyet mi is vallunk a Pécsi Szenior 

Akadémián – a társadalmi megközelítés. Ennek a komplex felfogásnak a központjában az aktív 

idősődés (active aging) áll. Az ilyen idősoktatási programok központi fogalmai a generációk 

közötti tanulás, a tudásátadás, az aktivitás, az élményközpontú tanulás, a családkohézió, vala-

mint az időskorban egyre szükségesebbé váló munkaerőpiaci képzés. Az időskori tanulás célja 

itt az, hogy a résztvevő minél tovább olyan aktív tagja maradjon a társadalomnak, akire nem 

eltartottként gondolunk elsősorban. Emellett lényeges tényező, hogy a tanulás sokszor alulról 

szerveződik, nem feltétlenül kötődik intézményrendszerhez, valamint megjelenik az önirányí-

tott tanulás jelensége is. 

A gerontoedukációs programok szervezésekor szembetűnő, hogy az idősödő generációk 

önérvényesítő képessége mennyire elégtelen. Az idősödők gyenge tanulási/társadalmi részvé-

telének az oktatáspolitikai támogatás hiánya mellett még két lényeges oka van. Ezek egyike 

az, hogy az érintett generációk passzív résztvevőként szocializálódtak a társadalomban, ritkán 

merik nyilvánosan megfogalmazni véleményüket, felvállalni elképzéléseiket, átadásra felaján-

lani a tudásukat. A másik nehézséget az jelenti, hogy Magyarországon a szenior önkéntesség 

rendszere kialakulatlan. Rengeteg energia rejlik az idősödő felnőttekben, olyan energia, mely 

a közösségek, a társadalom számára hasznosítható lenne. Bár egy tanulmány szerint a 61 év 

felettiek 16%-a végez önkéntes munkát (Czike-Kuti, 2006.), az oktatás, a szociális szféra, a 

közművelődés területén számos színtéren lehetne hasznosítani a 60 év felettiek tapasztalatait, 

segítő szándékát. Az intézmények részben bürökratikus okokból, részben a gyakorlat vagy a 

bizalom hiánya miatt elzárkózók, illetve hiányoznak azok a kommunikációs csatornák, melye-

ken a potenciális segítők és a segítségre szorulók megtalálhatnák egymást. 

Motivációk és gátak 

A ma elérhető idősoktatási programokon mégis több ezer nyugdíjas tanul. Munkahelyük már 

nem jelent kényszert arra, hogy továbbképezzék magukat. Akkor honnan ered ez az érdeklő-

dés? Nézzük meg röviden, melyek azok az elődleges motivációk, melyek a tanulás felé hajtják 

                                                      
3 http://www.uni-zsigmond.hu/nyugdijasok_akademiaja (2016. 10. 11) 
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az időseket4. Nyugdíjba vonulás után a munkahely vagy a család irányából érkező elvárások, 

a tanulással elérhető gazdasági előnyök már nemigen vannak jelen. Az időskori tanulást első-

sorban belső motiváció, az érdeklődés hajtja. Ezek közül a legfontosabbak: 

– Kommunikációs szükséglet, elmagányosodás. 

– Technikai fejlődés, az IKT-eszközök használatának igénye, digitális írástudás. 

– Bizonyítási vágy, az aktivitás megtartása 

– A szabadidő hasznos eltöltése. Praktikus mindennapi ismeretek megszerzése. Hobbi, ama-

tőr művészeti tevékenység, hagyományőrzés. 

– Közös szakmai múlt, közös régi munkahely vagy foglalkozás. 

– Egészségügyi okok. A fizikai és szellemi aktivitás minél tovább történő megtartása. Pre-

venció, aktív idősödés. Az egészségben töltött életévek számának meghosszabbítása, a füg-

gőség elodázása. 

– Foglalkoztatási célú képzések. A munkaerőpiaci státusz stabilizálása. Reintegráció.  

Az időskori tanuláshoz való hozzáférést azonban számos akadály is megnehezíti. Sokszor 

hiába vagyunk motiváltak, ha különböző külső-belső tényezők gátolják a tanulásba való be-

kapcsolódást. Ezek lehetnek a személyiségünkből, pszichikumunkból adódó gátak, ám leg-

többször környezeti tényezők. A legfontosabb hozzáférést akadályozó okok felsorolás szintjén 

a következők: 

– A tanuló közvetlen környezete. Aluliskolázottság. A tudás értékének hiánya. A pozitív 

példa hiánya. 

– A korábbi rossz tanulási tapasztalatok, kudarcok. Félelem az iskolától.  

– Módszertani hibák, rossz tanár, nem megfelelő tananyag, az előzetes ismeretekhez, életkori 

sajátosságokhoz nem igazodó oktatás. 

– Szegénység. Az önköltséges képzések magas tandíja. A járulékos költségek (utazás, tan-

anyag, öltözködés, étkezés stb.) finanszírozásának problémái. 

– Települési lejtő. A kistelepülésen élők esélyegyenlőségének hiánya. A képzési kínálat hi-

ánya. Az utazás nehézségei. Az információk hiánya. 

– Egészségügyi okok. Mobilitást akadályozó betegség. Betegápolási feladatok. Hiányzó aka-

dálymentesítés. 

Ha az időskori tanulást valós oktatáspolitikai célként kezelnénk, finanszírozására többet ál-

dozna a közösség, módszertani fejlesztését tudatosan végeznénk, ezek közül a gátak közül igen 

sokat legyőzhetnénk. Akkor lesz Magyarországon megfelelően működő gerontoedukációs rend-

szer, ha a kínálat sokszínűvé és minden érintett számára elérhetővé válik, ha módszertani prob-

lémák nem okoznak tanulási kudarcot, ha a társadalom nem néz ferde szemmel a tanulni vágyó 

idősekre, és ha az aluliskolázottak is megtalálják a számukra megfelelő tanulási lehetőségeket. 

A Pécsi Szenior Akadémia 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának keretein 

belül 2013-ban kezdődött meg az akadémia szervezése. A célunk az volt, hogy létrehozzunk 

egy olyan felnőttoktatási szervezetet, mely a pécsi és Pécs környékén élő 60 év felettiek szá-

mára nyúlt tanulási lehetőségeket. 

                                                      
4 Az időskori tanulás motivációiról ld. bővebben: Bajusz Klára – Jászberényi József (2013): Az időskori tanulásról. 

= Kultúra és Közösség. IV. folyam IV. évfolyam, III. szám. p. 59-66. 
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Az előkészítő munka során felhasználtuk az érintett kollégák korábbi idősoktatási tapasz-

talatait, valamint felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal és a helyi idősszervezetekkel. 

Kérdőíves igényfelmérést végeztünk, ötleteket, javaslatokat gyűjtöttünk az akadémia leendő 

tévékenységével kapcsolatban. Azokat a témaköröket igyekeztünk feltérképezni, melyek a hat-

van év felettiek számára elsődlegesen érdekesek. Az akadémia elnevezésére is kértünk javas-

latokat azokban a nyugdíjasklubokban, ahová az igényfelmérés során eljutottunk. Az akadé-

miát a helyi média (rádió, TV, újság) segítségével is hirdettük.  

A Pécsi Szenior Akadémia 2014. szeptemberében kezdte meg tevékenységét. Jelenleg az 

ötödik szemeszter zajlik. Minden félévben 7 alkalommal tartunk előadásokat, minden második 

szerdán 15 órai kezdettel. 

Minden szemeszter végén oklevelet adunk át azoknak, akik legalább hat előadást meghall-

gattak a hétből. Renderesen kb. 200 oklevelet adunk át, ez azt jelenti, hogy igen sokan alkotják 

azt a „kemény magot”, akik szinte minden alkalommal jelen vannak az előadásokon. Az ünne-

pélyes oklevélátadó műsor programját hagyományosan szenior hallgatóink adják: szavalnak, 

saját verseiket olvassák fel, énekelnek, kórusok lépnek fel, hagyományőrző, amatőr művészeti 

csoportjaik mutatkoznak be. 

Regisztrált résztvevőink száma ma már több, mint 600 fő. Hallgatóink 59 -95 évesek, leg-

inkább azonban a hatvanas korosztály aktív. Az idősek 40%-a diplomás, jellemző a középfokú 

végzettség. Résztvevőink 85%-ban nők. 90%-ban pécsiek, azonban van, aki 40 kilométeres 

távolságból jár az akadémiára. 

A tananyag tervezésekor két alapvető szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt azt, hogy 

a képzés az idősoktatás módszertani sajátosságai szerint szerveződjön. Nem hagyhatjuk figyel-

men kívül az idősödéssel járó biológiai változásokat: az érzékszervek gyengülése, a koncent-

rációs képesség esetleges gyengülése, mozgásszervi panaszok. Alapvető elvárás a tantermek 

akadálymentes megközelíthetősége, az igényekhez ergonómiailag is igazodó infrastruktúra, a 

minél könnyebben olvasható-látható prezentációk, a megfelelő hangosítás, a szünetek megfe-

lelő beiktatása és hossza, valamint az oktatók módszertani felkészítése (erre a tanfolyamoknál 

kiemelten figyelünk). 

Másrészt lényeges számunkra, hogy folyamatosan biztosítsunk lehetőséget a visszajelzé-

sekre, adjunk teret a résztvevők javaslatainak, ötleteinek. A félévek programjai ezeknek a ja-

vaslatoknak a felhasználásával állnak össze. Ebben a szemeszterben fontos fordulóponthoz ér-

keztünk: egyik plenáris előadásunkat szenior hallgatónk tartotta.  

Témaköreink az idősödők érdeklődési területeihez igazodnak: kultúra, művelődés, média; 

gazdaság, pénzügy; történelem, helytörténet; pszichológia, gerontológia, oktatás; egészség, 

életmód, orvostudomány; társadalmi és szociális kérdések. Féléves lebontásban:  

I. szemeszter: 

Dr. Bajusz Klára: Tanulni időskorban 

Prof. Dr. Bódis József: Életminőség időskorban 

Dr. Huszár Zoltán: Pécs és a Dunagőzhajózási Társaság kapcsolata  

Dr. Boga Bálint: A szellemi működés időskorban 

Dr. Szécsi Gábor: Túl a Gutenberg-galaxison. Az új média hatása a gondolkodásra, 

nyelvre, kultúrára 

Prof. Dr. Héjj Andreas: Ámor nyilának sohasem késő. A szerelem bölcsességének és bo-

londságainak pszichológiája 

Dr. Jászberényi József: Az időskori diszkrimináció – ageizmus 
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II. szemeszter 

Dr. Koltai Dénes: A gazdasági fejlődés és a felnőttoktatás 

Cserné Dr. Adermann Gizella: Önbeteljesítő jóslatok az emberi kapcsolatokban  

Dr. Klein Sándor: A cselekvés öröme 

Szellő János: Az önkéntes munka típusai, hagyományai Európában 

Dr. Németh Balázs: Felnőttnevelési törekvések Magyarországon 1868 és 1938 között  

Dr. Boga Bálint: A szellemi frissesség megőrzésének praktikái  

Dr. Őri László: Az idősellátás jövője Pécsett 

III. szemeszter: 

Dr. Bajusz Klára: Az iskolázatlanság társadalmi hatásai 

Wieber Marianne: Volt egyszer egy televízió 

Dr. Minorics Tünde: Az ünnep közössége – közösségek ünnepei 

Varga Szabolcs: Pécs a török korban 

prof. Dr. Majer József: Vadon élő állatok a városban 

Keresnyei János: Miért nem értem miről beszél az unokám? - kommunikációs kihívások a 

digitális világban 

Dr. Csizi Péter: Az idősellátás jövője Magyarországon 

IV. szemeszter: 

Dr. Kobolka István: Migráció és biztonságpolitika 

Prof. Dr. Ábrahám István: Hogyan érthető meg az emberi agy működése? Sci-fi vagy va-

lóság: az agy molekuláitól az emberi viselkedésig 

Dr. Várnagy Péter: Jogos kérdések – jogi ismeretek „nem csak húszéveseknek” 

Prof. Dr. Andreas Hejj: FÉL-elem az öregedéstől? Testi-lelki EGÉSZ-ség és anti-ageing 

Dr. Kecskés Iván: Időskori szájápolás és a fogpótlás lehetőségei 

Dr. Németh Balázs: Tanuló városok, tanuló közösségek 

Dr. Bokor Béla: A Kárpát-medencei magyarság közösségi és kulturális élete 

V. szemeszter: 

Dr. Husz Mária: Huszadik századi művészeti irányzatok 

Prof. Dr. Orbán József: A boszniai piramisokról mérnöki tárgyilagossággal. Egy mérnök, 

aki piramisra ment föl, és hegyről jött le. 

Dr. Pécsi Rita: Beteljesülés, vagy leépülés? A felnőttkor szakaszainak életfeladatai - krízi-

sek és lehetőségek 

Regele Károlyné: A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola története  

Pankász Balázs: Az időskorúak esélyegyenlősége és érvényesülése a mai társadalomban  

Prof. Dr. Agárdi Péter: Milyen is a mai magyar kultúra? 

Dr. Kocsis Mihály: Tudás, műveltség, intelligencia és tanulás. 
 

A szemeszterek gerintcét adó előadásokra tanfolyamok épülnek. Ezek egy része önköltsé-

ges (itt az oktatók óradíjat kérnek, így a résztvevők is fizetnek tandíjat), egy része ingyenes 

(itt az oktatók önkéntes munkában tanítanak, így a részvételért sem kell fizetni). A tanfolya-

mok témakörei igen változatosak: népszerűek a számítógépes és idegen nyelvi képzések, évek 

óta működik az idősek biblioterápiás csoportja. Módszertanilag hangsúlyos, hogy előadásaink 

és tanfolyamaink egy részét szenior előadók tartják (angol és német nyelv, tízujjas vakírás 

számítógépen, ökológia, etológia). Vannak olyan csoportjaink, melyek már önállóan működ-
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nek, az egyetem csak helyet ad, vagy az információátadásban segít (bridzsklub, szenior turis-

tacsoport). Zajlanak emellett egyetemi oktatóink tanfolyamai is: számítástechnika, filmkultúra, 

konfliktuskezelés, művészettörténet, biblioterápia, antropológia, történelem témakörben. A 

tanfolyamok vagy oktatói felajánlásra jönnek létre, vagy egy-egy előadástéma folytatásaként 

születnek, vagy résztvevői javaslatra indulnak. Jelenleg épp így, alulról szerveződve alakulnak 

angol és német társalgási csoportjaink. 

Számos egyéb tanfolyamot tudnánk indítani, ha megfelelő infrastrukturális feltételek áll-

nának rendelkezésünkre. A szenior tornához öltözők kellenének, az amatőr művészeti csopor-

tok működtetéséhez pedig felszerelt rajztermek. 

Az ábra az akadémia tevékenységének szerkezetét 

ábrázolja. Működésünk alapját a rendszeres előadások, 

kétheti találkozások adják, erre épülnek a tanfolyamok 

és egyéb rendezvények. Célunk az interaktivitás, az 

egymástól tanulás támogatása, az önkéntesség erősí-

tése, a közösségfejlesztés. Az, hogy szenior hallgatóink 

önműködő tanulócsoportokat hozzanak létre, aktív tag-

jai legyenek a közösségnek, együtt hozzanak létre érté-

keket, legyenek tisztában saját értékeikkel és tudásuk-

kal úgy, hogy ezt másokkal is megosztják. 
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