
 

18 

Mászlai Olga 

 

Az idősek tanulási sajátosságai 
 

 

Gerontagógia 
 

Manapság egyre többet hallhatunk az élethosszig tartó tanulásról, a permanens 

művelődésről. Az utóbbi időben kialakuló tanuló társadalomban egyre többet 

foglalkoznak ezzel a témával, rengeteg szakirodalmat találhatunk róla, viszont azt 

tapasztalhatjuk, hogy legtöbbször az egész életen át tartó tanulással kapcsolatban csak 

az iskolai éveket és az aktív fiatal- és felnőttkor alatti képzéseket számítják, ezáltal az 

idősek lehetőségei kevésbé jelennek meg. (Bajusz 2009) 

A mai egyre inkább idősödő társadalom egyik fő jellemzője, hogy a gazdaságilag aktív 

kor felső határa kitolódik, megemelkedik a nyugdíjkorhatár. Az idősek közül egyre 

többen lesznek iskolázottak, tudatos fogyasztók, és habár túlnyomó többségük a 

felnőttkori tanulásra nem gondol, különösen nem gondolkodik nevelési rendszerben, 

egyre többen vesznek részt különböző motivációk hatására (pl. félelem az egyedül léttől, 

a közösségvesztéstől, aktív erők megőrzése, cselekvés-késztetés a közösségért, 

visszakerülés a termelésbe, stb.) az időskori tanulásban, művelődésben. A formális 

keretek között zajló felnőttkori tanulás a korábbiaknál idősebb korosztályokat is érinti, 

és ezáltal a gerontagógia már egy meghatározóbb, önállóbb szerepet kap a 

felnőttoktatáson belül. A munkaerő-piaci helyzetek átalakulása miatt az oktatási, képzési 

feladatok az idősebbek esetében is fontosak lesznek, és ez a célcsoport is egyre 

meghatározóbb megrendelővé válik. (Bajusz 2009; Bajusz-Jászberényi 2013)  

A felnőttoktatás egy speciális területe a gerontagógia, amely az időskori tanulás 

kérdésköreivel foglalkozó tudomány. Az antropagógia (embernevelés) tudományának 

egyik alrendszere a pedagógia és az andragógia mellett, mely magába foglalja az 

időskorúak képzésének, művelődésének az elméletét és gyakorlatát. A gerontagógia 

feladata, hogy felkészítsen az öregedéssel együtt járó változásokra, és hogy a tanulással 

és művelődéssel elősegítse az aktív harmonikus öregkor feltételeit. Ennek keretében 

kutatják az időskori nevelés, önnevelés, művelődési aktivitás sajátosságait, a kognitív 

teljesítőképesség (figyelem, emlékezet, gondolkodás, stb.) alakulását, valamint az 

aktivitásra késztető motívumokat (pl. érdeklődés). (Hidy 2002) 

Az antropagógia tudományán belül, mint nevelési terület, önálló identitással bír a 

pedagógia, az andragógia és a gerontagógia is. Az idősoktatásnak is megvannak a saját 

jellemzői, amikben különbözik a másik két területtől. Alapvető különbség a tanulók kora, 

az élettapasztalat mennyisége. A megelőző ismeretek, szakmai ismeretek, a mentális 

adottságok szintén különböznek az egyes egyének esetén. Az idősek tanulásának célja, 

valamint a megszerzendő ismeretek, azok elsajátításának módja, módszere és üteme is 

teljesen más, mint aktív felnőttkorban. (Boga 2011)  
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Az állam és a civil társadalom közös érdeke, feladata, hogy foglalkozzon az idősek fizikai-

szellemi aktivitásának fenntartásával, és differenciált törődést nyújtson nekik. 

Problémát jelent, hogy megváltozott a társadalom szemlélete az idősekről. Régebben az 

idős embernek súlypontos szerepe volt a családban, ő volt a család feje, a bölcs, a vagyon 

az ő nevén volt, így a fiatalabbak erősen függtek tőle. Ma viszont az idősebbek anyagi és 

társadalmi helyzetük miatt kiszolgáltatottnak érezhetik magukat. Fontos, hogy a 

társadalom biztosítson olyan feltételeket, lehetőségeket az idősek számára, amely 

segítségével úgy érezhetik, hogy még szükség van rájuk. Szükségük van olyan 

alkalmakra, ahol bizonyításra, társadalmi, közéleti és szellemi aktivitásra van 

lehetőségük. A társadalmi kapcsolatok megszakadása, a céltalannak látszó nyugdíjas élet 

negatívan hathat rájuk. A társadalom feladata, hogy felkészítsen és segítséget nyújtson 

minden olyan területen, ahol az időseknek szüksége van az öregedésben való 

felkészülésben, és ahhoz, hogy egy aktív nyugdíjas életet tudjanak élni. Mindennek a 

célja, hogy megtalálják helyüket a társadalomban, és csökkenjen a harmadik generáció 

izolációja. (Szabados 1999) 

 

 

Az idősek tanulásának, oktatásának fontossága 
 

Az időskort felfoghatjuk akár úgy is, hogy ez egy olyan időszak, amikor új célokat tűzünk 

ki, akár olyan dolgokat is, amiket még sohasem próbáltunk. (Gelencsér 2006) 

Az időseknek a nyugdíjazást követően megnövekedett szabadidejükben lehetőségük van 

intellektuális, kulturális igényeik kielégítésére. Az ismeretek további bővítése 

alapfeltétele a sikeres megöregedésnek. Ha valaki aktív szellemi életet él, lassíthatja a 

mentális öregedést, ezen felül pedig a testi funkciókra is pozitív hatással van. (Boga 

2000) 

A tökéletes egészségi állapot nem csak a fizikai téren valósul meg. Az intellektuális 

képességek szinten tartása, fejlesztése ugyanannyira fontos, mint a testi erők, energiák 

működésének megőrzése. A tanulásnak, művelődésnek, kultúrának minden 

életszakaszban megvannak a maguk feladataik, funkcióik, így az időskorban is 

meghatározóak lehetnek. A nem megfelelő testi-lelki tevékenykedés az időseket érintő 

egyik legnagyobb veszély. Ez ugyanis az aktivitás hiányához, a tétlenséghez vezet, 

amiből kialakulhatnak a lelki problémák, amelyek pedig a testi-lelki hanyatlás 

gyorsulását eredményezhetik. A művelődésnek számos formája van, amelyek tartalmas, 

szép órákat jelenthetnek az időseknek, emellett pedig a világgal, a környezettel való 

kapcsolatokban is segíthetnek. Sikerélményt, önbizalmat és jó érzést kaphatnak ezen 

alkalmak kihasználásával. (Hidyné 1989) 
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Idősek tanulási sajátosságai 
 

Az öregedés kezdete, folyamatának üteme egyénenként változó. Ezzel együtt a tanulási 

képességek is mindenkinél más és más mértékben vannak jelen ebben a korban, viszont 

az elmondható, hogy a teljesítményképesség mindenkinél csökken. Mértéke függ az 

egyén korábbi életvitelétől, attól, hogy aktív korában szellemi vagy fizikai munkát 

végzett-e, a tanulási tapasztalatoktól és szituációk gyakoriságától. (Hidyné 1989; Bajusz 

2009)  

Az idősek tanulási folyamata önállóbb, öncélúbb, mint a fiatalok esetében. Ebben a 

korban már megfoghatóbb, azonnal alkalmazható tudást akarnak elsajátítani, sokkal 

céltudatosabban keresik azokat az alkalmakat, ahol gyakorlatorientált oktatásban 

vehetnek részt. A harmadik generáció esetében már kevésbé jellemző a szakmai karrier 

központú, a munkaerőpiacra orientálódó képzés, sokkal inkább választják a hobbival, 

szabadidő eltöltéssel kapcsolatos ismeretek megszerzésének, de akár a jövedelempótló 

tevékenység elérésének lehetőségét is: vagyis az idősek célja általában már nem a 

szakmai fejlődés, a munkaerő-piaci megfelelés, hanem az életminőségük javítására való 

törekvés. (Nagy 2013) 

Az idősek általában a non-formális és informális tanulási lehetőségeket helyezik előtérbe 

a formális oktatással szemben. Számukra előnyösebbek a rövidebb időtartamú, 

kötetlenebb tanfolyamok. Azokat a színtereket kedvelik inkább, ahol, úgymond 

észrevétlenül zajlik a tanulás, ahol szórakozva tanulhatnak, így pl. a nyugdíjas klubok, 

ismeretterjesztő előadások, kiállítások, stb. (Bajusz 2009) 

A harmadik generáció tagjaira a tanuló-centrikusság jellemző, a résztvevőközpontú 

tanulást részesítik inkább előnyben. Fontos számukra, hogy a tudásterjesztés a mentális 

adottságaikhoz, beállítottságukhoz alkalmazkodjon. A tanulás ütemét, ritmusát az idősek 

képességeihez kell mérni, mivel ők teljesen másképp tanulnak, mint a fiatalabbak, 

lassabban kell haladni a tananyaggal. Emellett érdemes odafigyelni arra, hogy az idősek 

fáradékonyabbak, így a tanórákat és szüneteket az ő teherbírásukhoz mérten kell 

tartani. A képzést vezető személy ne kifejezetten a tanári szerepet vegye fel, hanem 

inkább animátorként tevékenykedjen az órákon. Az oktatóknak ki kell használni az 

idősek tapasztalatait, előző ismereteit, és erre kell építenie a tanulási folyamat során, 

érdemes az új ismereteket a korábban szerzett, már meglévő tudáshoz kötnie. Segítheti 

az idősek tanulását az, ha többször átismétlik, több irányból is megközelítik az adott 

témát, példákkal, illusztrációkkal alátámasztva, így könnyebbé téve az ismeretek 

rögzítését. Az elméletet mindig példákkal kell alátámasztani, és a kérdésekre, 

megvitatásra is kell időt szánni, ezáltal jobban megértik, megjegyzik az anyagot. Az 

előadónak figyelnie kell arra, hogy egyszerű, áttekinthető vizuális segédeszközöket 

alkalmazzon, amelyeket az idősek is átlátnak, megértenek. Fontos az idősek számára, 

hogy segítő, barátságos légkörben tanulhassanak, és a többi tanulóval is tudjanak 

kapcsolatot kiépíteni, ezáltal csoportokban együttműködve dolgozzanak az egyes 

foglalkozásokon. (Boga 1999; Boga 2011) 
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Mindenféle képzésnél fontos ügyelnünk a megfelelő tanulói környezet megteremtésére. 

Az idősek esetében figyelembe kell vennünk a fizikai adottságaikat, és biztosítani kell a 

megfelelő látási-, hallási- és fényviszonyokat, a bútorok, székek és asztalok 

kényelmességét, hogy az órákon a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg az 

idősek számára. (Bajusz-Jászberényi 2013) 

Előfordulnak olyan tanulási szituációk is, amikor a nem-formális és informális tanulási 

alkalmakon nincs kinevezett tanár, hanem a résztvevők egymástól tanulnak. Ez 

időskorban gyakori jelenség, köszönhetően az életük során felhalmozott 

tapasztalatoknak, tudásnak, melyeket megosztanak egymással. (Nagy 2013) 

Érdekes lehet az idősek esetében az, hogy milyen úton jutnak el a tanuláshoz, és hogyan 

vesz részt annak folyamatában. Első lépésként információkat szereznek az oktatásról, és 

az aktivitás folyamatában kialakul az érdeklődés az iránt. Az első gátlást legyőzve 

megjelenik az oktatáson, ahol megismerkedik a csoporttársakkal, a tanárokkal, és 

elmélyül a témában. Következő lépésként rögzülnek az új ismeretek, aktívan részt vesz 

az órákon (hozzászól, kiselőadást tart), legyőzi a bizonytalanságát. Ennek köszönhetően 

átéli a sikerélményt, amely önbizalom növelő hatással bír az egyénre. Végső soron pedig 

beépíti a megszerzett ismereteket a mindennapjaiba, esetleg tovább is adja azt 

másoknak. (Boga 1999; Boga 2000) 

 

 

Az idősek tanulási, ismeretszerzési motivációi 
 

A megnövekedett szabadidő mellett szükség van megfelelő erősségű motivációra is 

ahhoz, hogy valaki elkezdjen tanulni az idős korban. (Boga 1999) 

Elmondható az idősekről, hogy jellemzően inkább a tanulás öröméért, a másokkal való 

kapcsolattartásért vesznek részt a különböző kurzusokon, órákon, és háttérbe szorul az 

igény, hogy bizonyítványt, diplomát szerezzenek. Fontos a teljesítménymotiváció, 

gyakran megjelenik az affiliáció motívuma is. Ezeken az alkalmakon lehetőségük van a 

különböző képességeik fejlesztésére, mint pl. problémamegoldás, kommunikációs, 

emlékezeti, kreatív, stb. képességek. Ezek mind önbizalmat és támogatást adnak 

számukra, valamint segítenek eligazodni a mindennapi életben, segítenek biztosítani a 

jólétet és a jobb életminőséget. (Lozanova – Savtchev – Bódi 2013) 

A kiegyensúlyozott, tartalmas öregség egyik alapfeltétele az érdeklődés megőrzése a 

múltbeli dolgok iránt vagy új megismerési, cselekvési területek felé. Az érdeklődés 

képezheti a kapcsolatot az egyén és a világ között, a sokirányú, nyitott érdeklődés pedig 

a tartalmas, gazdag emberi élet egyik fontos eleme, amelyet időskorunkban is meg kell 

tartani. (Hidyné 1989) 

A nyugdíjazással járó változások szintén kialakíthatnak ismeretszerzési igényeket, pl. a 

kapcsolatok változásainak feldolgozása, az időskor testi és lelki hatásainak megismerése 

szükséglete fontos belső motiváló erők lehetnek. (Szabóné 2011) 

Az érdeklődést is befolyásolja az előző életút, annak során megjelenő érdeklődési 

területek: az minél gazdagabb volt, annál szélesebb lesz az időskori érdeklődési skála is. 
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Természetesen ezek is változnak. Egyrészt a funkciójukat vesztő dolgok iránti 

érdeklődés megszűnhet, és inkább azokra terelődik a figyelem, amelyeket kellő 

rendszerességgel hasznosíthatnak. Új érdeklődési területeket is találhatnak, amelyek 

már korábban is megjelentek az egyénnél, de gyakorlásukra nem volt lehetőségük. 

Könnyebben lehet új érdeklődési területet találni, ha az adott téma kapcsolódik 

valahogyan a meglévő érdeklődésekhez, ismeretekhez, de akár úgy is, hogyha a 

körülményeiben, kapcsolataiban új igényeket, szükségleteket igénylő változás áll be. 

(Hidyné 1989) 

Fontos, hogy idős korunkban is legyenek céljaink, amelyek életünk tudatosult értelmét 

foglalják össze. Ezek megvalósításának sok esetben eszköze lehet a művelődés is. 

Elsődleges cél lehet az egészség megőrzése. A célok irányulhatnak a családra is, hogy 

gondoskodhassanak róluk, amely egyben örömöt is jelenthet nekik. Fontos lehet 

számukra, hogy másokon, a náluk is gyengébbeken is tudjanak segíteni. A 

hasznosságtudat szintén felemelő számukra, mely a munka és az eredményes 

tevékenység során tapasztalható. Fontos számukra a másokkal való kapcsolattartás, a 

társaság, de sokan a csend, a békesség és a harmónia után vágyakoznak, a természet 

szeretete okoz nekik örömet. (Hidyné 1989) 

Az idősek művelődési motívumait befolyásolhatják az előző életút történései, de a 

nyugdíjas élet változásai is. A munka világából való kilépéssel csökken az anyagi 

biztonsága is, így a haszonszerzés fontos motívumként jelenhet meg. Sokan nyugdíj-

kiegészítő tevékenységeket is keresnek maguknak, ezzel növelve a pszichés erejüket, a 

hasznosság- és fontosságtudatukat is. Különböző művelődési motívumok 

megjelenhetnek az emberi kapcsolatok keresésében is. Ilyen először is az egyedülléttől, 

az unalomtól való menekülés. (Hidyné 1989) 

Az idősek egyik fő motiváló ereje lehet az, hogy jól informáltak akarnak lenni a 

mindennapokkal kapcsolatban. Szabadidejüket hasznosan akarják eltölteni, fejleszteni 

szeretnék képességeiket. Az új ismeretek elsajátításával növelhetik általános 

műveltségüket, esetleg jobban megérthetik személyes szerepeiknek a feladatait. 

(Gelencsér 2006) 

Időskori tanulás esetén elsősorban a belső motivációkról beszélhetünk. A külső 

(szekunder, extrinzik) motiváló erők ebben a korban már nem annyira jelentősek, mint 

fiatalabb, aktív korban, ide tartoznak például a családi vagy munkahelyi elvárások. A 

belső (primer, intrinzik) motivációk már sokkal meghatározóbbak az időskori tanulás 

tekintetében. (Bajusz 2009; Bajusz-Jászberényi 2013) 

Belső motivációnak számít a kommunikációs szükséglet. Az időseket nagy számban 

érinti az elmagányosodás, és nagy szükségük van a másokkal való kapcsolattartásra, új 

kapcsolatok, barátságok kialakítására is. Ezekre lehetőségük van a különböző oktatási 

alkalmakon, közösségi programokon is, amely számukra elsősorban kommunikációs 

színtérként jelenik meg, és ahol a tanulás már inkább a második helyre csúszik a 

fontossági sorrendben. Egy másik motivációként megjelenik az új technikai eszközök 

használatának a megtanulása is. Az egyre gyorsabban fejlődő világban gyakran 

találkoznak olyan eszközökkel, dolgokkal, amelyek használata számukra problémát 



 

23 

okozhat, amelyeket korábbi ismereteik segítségével nem tudnak kezelni, pl. a 

mobiltelefon, digitális fényképezőgép, az internet, e-mail üzenetek írása és fogadása, 

ügyfélkapu, e-bank, stb. (Bajusz 2009; Boga 2011; Bajusz-Jászberényi 2013) 

A nyugdíjba vonulással együtt jár a szabadidő megnövekedése is, amelyet hasznosan 

szeretnének eltölteni, és olyan dolgokba kezdenek, amelyeket régebben már terveztek, 

de nem volt rá idejük, vagy valamilyen régi tevékenységet folytatnak komolyabban, 

esetleg teljesen új dolog után néznek. Ilyenkor lehetőségük nyílik a korábban elmaradt 

tanulás pótlására is, klubokba, tanfolyamokra járnak, ismeretterjesztő előadásokat 

látogatnak, nyelvet tanulnak, hobbijukat gyakorolják. A bizonyítási vágy is megjelenhet, 

mint motiváló erő, amikor nem akarják elfogadni, hogy ők már nyugdíjasok és ezért 

semmire sem képesek. A „csak azért is sikerül megtanulnom” –féle felfogás sokat 

növelhet az önbizalmukon, és a tanulási folyamataik sikerességén is, ezzel együtt pedig 

örömmel tölti el őket az érzés, hogy tanulhatnak, tudást birtokolnak. Megjelenik még a 

munkaerő-piaci reintegráció is, mint motiváció, ugyanis az idősek még sokszor 

alkalmasak különböző munkakörök ellátására fizikai és szellemi teljesítőképességüket 

figyelembe véve. (Bajusz 2009; Boga 2011; Bajusz-Jászberényi 2013) 

A munkaerőpiacot elhagyó időseknek lehetőségük van arra is, hogy a felnőttképzés 

keretein belül szakmai kapcsolataikat tovább ápolják és szakmai ismereteiket tovább 

fejlesszék. Az egészségügyi okok szintén fontos szerepet játszanak az idősek életében, 

ugyanis ennek a kornak velejárója az egészségi állapot romlása, még ha mindenkinél 

más-más mértékben is. Ilyenkor felkelthetik az érdeklődést azok a lehetőségek, amikor 

gyógyászati segédeszközök használatát sajátíthatják el, vagy esetleg diétás étkezéshez 

szükséges főzési technikákat, recepteket tanulhatnak. (Bajusz 2009; Bajusz-Jászberényi 

2013) 

Fontos, hogy az idősek törekedjenek a szabadidejük hasznos eltöltésére, és tartalmas 

tevékenységekkel töltsék meg, amelyek pozitív hatással vannak a testi és lelki 

egészségükre egyaránt.  

 

 

Az idősek tanulását hátráltató tényezők 
  

Az időseket gátolhatja, zavarhatja a tanulási folyamatokban, de a mindennapi életben is 

az érzékszerveik gyengülése, romlása. Emiatt a külvilág ingereinek közvetítése lelassul, 

bizonytalanabbá, pontatlanabbá válik a környezetből jövő hatások észlelése. Ez azért is 

rossz, mert az ingerek, információk folyamatos felfogása, észlelése szükséges a 

környezettel való aktív, harmonikus viszony kialakításához, és hogyha ezek a folyamatok 

gyengülnek, csökken a jelzések iránti érzékenység, akkor a világ eltorzul, beszűkül a 

számukra, jóval kevesebb hatást, benyomást dolgoz fel. Az érzékszervek romlása mellett 

a figyelem képessége is gyengülni kezd a kor előre haladtával, egyre fáradékonyabbak, 

már nem annyira tartós, összpontosított és éber, mint aktív korban. (Hidyné 1989) 

A harmadik generáció tanulását a fizikai állapot gyengülése mellett egyéb sajátosságok 

is gátolhatják. Ebben a korban már gyakori jelenség, hogy félnek a változásoktól, és az 
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alkalmazkodóképességük sem olyan erős, mint korábban, de fenn áll a veszélye az 

érdeklődés csökkenésének is, amely teljes mértékben megszakíthatja a tanulási 

folyamatot. (Bajusz 2009) 

Számos olyan tényező jelentkezhet az idősek életében, amelyek gátolhatják a tanulási, 

művelődési folyamataikat. Először is új ismereteket, készségeket és gondolkodásmódot 

is el kell sajátítani, új kapcsolatokat kell szerezniük. Az érzelmi gátlások között 

megjelenik pl. a bizalmatlanság, a hibák elkövetésétől való félelem, a túlzott biztonságra 

való törekvés, a kitűnéstől félő szorongás, a kisebbrendűség érzése, a kitartás hiánya. 

Hátráltató társadalmi tényezők közül meg kell említenünk pl. a megszokotthoz, a 

másokhoz igazodás kényszerét, a megegyezésre való törekvés hiányát, a 

tekintélytiszteletet, az én-vonatkozású becsvágyat, a merev hierarchiát, a társadalmi 

hagyományokat, az előítéleteket. (Gelencsér 2006) 

Egy másik szakirodalom szerint (Bajusz-Jászberényi 2013) öt nagyobb csoportra lehet 

osztani az akadályozó tényezőket: 

1. Nem kap megfelelő családi támogatást: amikor a szerettei inkább le akarják beszélni a 

tanulásról, olyan indokokkal, hogy ezzel már nem fog munkát találni, nem lesz 

gazdagabb, és hogy nem lesz annyi ideje így a többi feladatára, esetleg az unokáival 

foglalkozni. Ilyenkor arra van szükségük, hogy egy segítő, kommunikatív családi 

környezet alakuljon ki körülöttük, akik támogatják, és ezzel a fiatalabbaknak is példát 

mutathatnak. Emellett pedig fontos az is, hogy az idős ember számára ne csak a 

család legyen az egyetlen közösség, amelyben él, hanem vegyen részt tanuló 

közösségekben is, érezze, hogy máshol is tud érvényesülni, és ahol jól is érezheti 

magát. 

2. Az idősek személyes félelmei. Őket elsősorban az foglalkoztatja, hogyan tudnak majd 

újra a tanulói szerepkörben teljesíteni, hogyan tudnak annak megfelelni. 

Súlyosbíthatja ezt a problémát az, ha valakinek negatív élményei vannak a korábbi 

tanulási időszakaiból. Miután ebben a korban már a tanár és diák között egy sokkal 

személyesebb viszony alakul ki, könnyebben beszélhetnek ezekről a problémákról, és 

az oktatók segíthetnek ezeknek a rossz élményeknek a leküzdésében. 

3. Anyagi gondok: sokan küzdenek ezzel a problémával. A nyugdíj összegéből nem 

mindenki tudja finanszírozni a tanulását, hobbiját, szórakozását, így érdemes olyan 

lehetőségeket keresniük, amelyek megtérítése a havi bevételükhöz mérten nem okoz 

gondot, esetleg ingyenes. 

4. Egészségügyi állapot: az idősek képzésénél érdemes figyelembe venni, hogy könnyen 

megközelíthető legyen az adott terem, pl. akadálymentesített szinten, emellett a 

látásproblémákra is oda kell figyelni, és olyan termet választani, ahol jók a 

fényviszonyok és a projektor is megfelelő. Ilyen esetben az oktatóknak is ügyelniük 

kell prezentációk elkészítésekor, hogy minden jól látható legyen.  

5. Helyszínek: jellemzően inkább a nagyvárosokban van ezekre a tanulási alkalmakra 

lehetőség, vidéken a hozzáférés kevésbé biztosított.  
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Ezeken felül jellemző, hogy azoknak az időseknek, akik korábban kevesebb kulturális 

eseményhez jutottak, nincs igényük az időskori művelődésre sem. Ez függhet az egyén 

iskolázottságától, a személyiségétől, családjától is. Hátráltató tényező lehet számukra a 

kudarcokkal, tragédiákkal teli élet. Gátolhatja őket, ha ebben a korban is megmaradnak a 

korábbi munkához fűződő feladatai vagy családi feladatokat kell ellátniuk, pl. nagymama 

szerep. Személyiségükből adódóan is lehetnek negatívan ható tényezők, pl. ha befelé 

forduló életvitelt folytat valaki. (Boga 2000) 

További gátló tényezőket is találhatunk, melyek a képző intézmény hibájából adódóan 

alakulnak ki. Nehezítheti a folyamatot, ha szigorú felvételi követelményeket állítanak a 

jelentkezőkkel szemben (pl. jelentkezési teszt eredménye, iskolai végzettség, stb.). Az 

intézmények marketingtevékenységi hibájából adódóan kevés információ juthat el az 

idősekhez, valamint az oktatásszervezési problémák szintén a képző intézményhez 

köthetőek (pl. rugalmatlan keretek). A nem megfelelő tanulási környezet, valamint a 

speciálisan időseknek szervezett tanácsadás hiánya sem segíti a harmadik generáció 

tanulását. (Courtenay 1989; Csoma 2005; Szabóné 2011) 

 

 

Összefoglalás  
 

Az emberek nyugdíjas éveit, a változások megélését nagyban befolyásolja az, hogy 

milyen minőségű életet éltek aktív korukban, milyen munkát végeztek, milyen gyakran 

vettek részt képzéseken, stb. 

Az időskori és az aktív kori tanulás között számos különbséget fedezhetünk fel. 

Időskorban már sokkal céltudatosabban választanak képzést, gyakorlatorientált, a 

mindennapokban is hasznosítható ismereteket szeretnének szerezni. Jellemző az 

idősekre, hogy tanuló-centrikusak, a képzésvezetőnek érdemes felmérni az igényeiket és 

annak megfelelően előkészíteni a tananyagot, valamint a tanulók képességeihez mérten 

alakítani a tanulás ütemét, a számonkérést, a tanulási környezetet, módszereket.  

A tanulási alkalmakon való részvétel segíthet az ebben a korban bekövetkező biológiai 

és szociológiai változások megismerésében, valamint a változó társadalmi és technikai 

környezet tudatos észlelésében, ezzel is növelve az alkalmazkodás képességét. 

Lehetőséget nyújtanak a korábban elmaradt, de vágyott tanulás pótlására is, a szabadidő 

hasznos eltöltésére. Az idősek számára a tanulás egyfajta örömteli elfoglaltságot 

jelenthet, és a depresszió kialakulása ellen is jótékony hatással bír. Egyfajta mentális 

tréningként is szolgálnak, amelynek segítségével a mentális készségek frissen tartását 

segítik, valamint csökkentik a hanyatlást. Ezek az alkalmak remek lehetőséget 

biztosítanak számukra az interperszonális kapcsolatok kialakítására, fenntartására. A 

tanulási közegben való tartózkodással olyan politikai és társadalmi ismereteket 

sajátíthatnak el, amelyek birtokában növekszik a véleményük elfogadásának esélye a 

környezetükben. (Boga 1999; Boga 2000)  

Azonban vannak más meghatározó tényezők is, amelyektől nagyban függnek a tanulási 

képességek, ilyenek például a korábbi tanulási tapasztalatok, a tanulási szituációk, de ide 
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tartoznak a környezeti feltételek is, mint például a támogató családi háttér és az anyagi 

helyzet. (Bajusz-Jászberényi 2013) 

A motivációk között leginkább a magány oldása, a másokkal együtt töltött idő játszik 

fontos szerepet, az ismeretszerzés általában a második helyen, vagy még hátrébb 

szerepel. Hátráltatja az időseket a fizikai állapotuk, a figyelem képességének romlása, az 

anyagi gondok, valamint a lehetőségek nehéz elérhetősége.  

Magyarországon még erős ageizmus jellemző az idősek tanulásával kapcsolatban, 

azonban az idősek oktatása mind egyéni, mind társadalmi szinten fontos volna. A 

nyugdíjasok megnövekedett szabadidejét mindenképp úgy kell alakítani, hogy azt 

hasznosan tölthessék el, és erősíteni kell bennünk azt a gondolatot, hogy még ebben a 

korban is képesek új ismereteket elsajátítani, új dolgokba belekezdeni, és hogy még 

hasznosak lehetnek a környezetük, a társadalom számára.  
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