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RÁDY ESZTER 

Idősgondozás a magyar oktatásban és a felsőoktatásban  

The number of elderly people has continually been rising in Hungary. This is the tendency in Europe 
also and this inclines decision-makers to create regulation that decrease unequality of opportunity of 
these people and guarantees producticve elderly age. The Hungarian educational system has a cruicial 
role in rising of the standard of living, lifestyle and equality of opportunity. There is rising claim to 
specialists who work with elder people. This short article introduces several Hungarian and foreign 
good practise. 
 

1. Bevezető: az idősek helyzete a mai magyar társadalomban 

Magyarország az öregedő társadalmak közé sorolható, hiszen az időskorúak száma folyamato-

san emelkedik. Ennek egyik oka, hogy a születések száma csökken, míg a várható élettartam 

növekszik (Udvari, 2013). Jelentős egészségügyi és szociális ellátórendszeri kapacitások nö-

velésére van szükség, amibe beletartozik a gondozó személyzet számának növekedése és szak-

mai tudás fejlesztése1. A hazai időspolitika hosszú távú céljai a következőek Udvari (2013) 

alapján: 

− a születéskor várható élettartam növekedésének támogatása, 

− az egészségben eltöltött évek növelése és a prevenció támogatása , 

− az aktív élet fenntartása az életmód tudatosságának fejlesztésével, 

− az időskori jövedelembiztonság megteremtésének támogatása, 

− a társadalmi integráció erősítése, a különböző szolgáltatások (egészségügyi, szociális, 

oktatási, kulturális) fejlesztése az idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek fi-

gyelembevételével, 

− az idősek digitális íráskészségének fejlesztése és élethosszig tartó tanulásának támoga-

tása, 

− az aktív idősödés feltételeinek erősítése: fizikai aktivitás, a munkaerőpiacon maradás, a 

társadalmi, kulturális, civil életben való aktív részvétel, 

− az idősödési folyamat megismerése, 

− a társadalmi szemléletváltás az idősödésnek mind a gazdasági, mind a társadalmi meg-

ítélését és megélését illetően. 

Az elvárások egy részének létrehozásához, mint például a társadalmi integráció megvaló-

sításához, a digitális írás készségfejlesztéséhez, a hazai oktatás és felsőoktatás támogatása 

szükséges. 

2. A felsőoktatás és az oktatás általános szerepe az idősgondozásban 

A tudásátadással foglalkozó állami és nem állami képzőintézmények meghatározó szerepet 

töltenek be az idősgondozással kapcsolatos ismeretek átadásában. Az intézményesített idős-

gondozás egyik nagy problémája, hogy az új generációk az öregedés folyamatát és helyzetére 
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jellemző állapotokat nem ismeri. A családok és más természetesen szerveződő szociális cso-

portok egyre kevésbé képesek betölteni régi szerepüket az idősgondozásban, és ezzel együtt 

nehezebb az ismeretátadás folyamata is. Az intézményekre egyre nagyobb súllyal nehezedik 

az ellátás, és az ellátáshoz szükséges képzett szakemberek foglalkoztatása, toborzása.  

Az ismeretek hiányából fakadhat, hogy nem vagy kevés fiatal ismeri ma az öregedést . Az 

öregedés együtt jár különböző biológiai, szociális és pszichológiai változásokkal. Éppen ezért 

fontos a tudásátadás, az ismeretek gyűjtése az oktatásban, mert ezzel az időseket érintő diszk-

rimináció is csökkenthető. A képzésnek társadalmi szolidaritás  fenntarthatóságában is jelentős 

szerepe van. A gerontológiai vizsgálatok támogatásával, a biológiai és pszichoszociális folya-

matok jellemzőinek ismeretével a felsőoktatási kutatások képesek támogatni a döntéshozókat 

az állami vezetésben (Takács, 2012). 

Az oktatást végző intézményeknek jelentős szerepe van a munkáltatók érzékenyítésében is 

az idősekkel szemben, hiszen az oktatást végző intézmények az életen át tartó tanulás kereté-

ben idősek képzésével is foglalkoznak. Az aktív nyugdíjas éveikben járók is szeretnének to-

vábbi ismereteket szerezni, ezekkel pedig jövedelemhez jutni (Huri és Pók, 2015).  

Magyarországon több képző intézmény is hirdet olyan képzéseket, amelyek segítségével 

idősgondozással foglalkozó szakemberek képezhetőek. Nem felsőoktatási képzés a házi idős-

gondozók képzése, amely akkreditált, felnőttképzési tanfolyamokon szerezhető meg. Az Or-

szágos Képzési Jegyzékben, röviden OKJ-ben végzettséget adó képzés a szociális gondozó 

szak. A felsőoktatási intézmények a szociális munkás felsőfokú alapképzést és mesterképzést 

kínálják az oktatási palettájukon. 

A felsőoktatásban képezhető szakemberek olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel ren-

delkező idősgondozók lehetnek az oktatás segítségével, akik képesek a mai öregedő társadal-

mak által támasztott kihívásoknak megfelelni. Az időskorral kapcsolatos társadalmi szemlélet-

változásban kiemelt szerepe van a felsőoktatásnak2. 

3. Jó gyakorlatok az idősgondozás képzésének területéről 

Az Európai Unió és a magyar állam által támogatott, a TÁMOP -1.4.3.-12/1-2012-0007 számú 

projekt keretén belül valósult meg 2013 és 2015 között az „Újra a pályán” foglalkoztatási re-

habilitációs szolgálat kialakítása Magyarországon, Hajdú Bihar megyében, Debrecenben. A 

projektet egy közhasznú civil szervezet, a Lépéselőny Közhasznú Egyesület valósította meg. 

A program célja, hogy az Észak-alföldi régióban szakmához és munkához segítse a megválto-

zott munkaképességű, a tartósan egészségkárosodott és/vagy fogyatékkal élő, vagy egyéb okok 

miatt inaktív munkavállalókat, például az aktív nyugdíjasokat. 

A támogató projekt megvalósításának indokoltságát az adta, hogy a magyar állam szemlé-

letmódot váltott a foglalkoztatás területén a 2010 utáni években. Nemzetgazdasági okok miatt 

kiemelt cél lett az inaktív, de munkaképes egyének munkaerő-piaci reintegrációja. A kidolgo-

zott foglalkoztatási rehabilitációs modell segítségével, a program célcsoportjának számára 

komplex szakmai és mentális fejlesztési módszer állt rendelkezésre. A projekt keretein belül 

valósulhatott meg a célcsoport, köztük a jelentkező nyugdíjasok, digitális írásképzése illetve 

egy mentori képesítés megszerzése. Az akkreditált felnőttképzés „Foglalkoztatási Rehabilitá-

ciós Asszisztens Szakértő” mentori végzettséget igazoló tanúsítvánnyal zárult. A programnak 

részeként a tanúsítványt szerzett idősek próbamunkán vehettek részt munkáltatóknál.  
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A „jó gyakorlatok” másik részeként említhetőek meg a rendszerszemléletű pedagógia mód-

szertani eszközei. A rendszerszemléletű pedagógia hangsúlyt fektet az oktatás -nevelés terüle-

tén a transzgenerációs nézőpontokra, amelyek segítségével az oktatást végző intézmények a 

szülők, a nagyszülők és a fiatal generáció között támogatni tudják az ismeretek átadását 

(Vilagines, 2008). A generációkon átnyúló kötelékek emocionálisan képesek támogatást nyúj-

tani az időseknek és a fiatalabbaknak egyaránt. A rendszerszemléletű pedagógia módszere a 

családállítás módszertanából építkezik. 

4. Összefoglalás: kitekintés az oktatás fejlesztési területeire  

Az irányvonalakat a demográfiai változások és az átalakuló szociális rendszer egyaránt meg-

határozza. Az idősgondozás fejlesztésére, szakmai tapasztalatainak gyarapítására és szakem-

berek számának növekedésére egyaránt szükség van (Udvari, 2013). 

A felsőoktatásban vagy más oktatási rendszerekben képzett szakembereket szükséges fel-

készíteni arra, hogy képesek legyenek a társadalmi kirekesztettséget csökkenteni, az időskori 

életmódról átadható és használható ismeretekkel rendelkezzenek, ismerjék az életkor specifi-

kus állapotokkal járó biológiai, szociális és pszichológiai folyamatokat. A felsőoktatás jelentős 

szerepet kap abban, hogy a növekedést mutató életmódbeli különbségek, a javuló egészségügyi 

állapot hozzájárul egy olyan identitás kialakításához, amely rugalmas és kevésbe diszkrimina-

tív (Walker, 2009, in.: Udvardi, 2013). 
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