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Az idősek tanulásának jelentősége
● Demográfiai változások (idősek aránya, a
társadalom diverzifikációja)
● Az egész életen át tartó tanulás paradigmája
● A felsőoktatás szerepe az idősek
tanulásában
● Harmadik Kor Egyeteme – előadássorozat,
majd szemináriumok az idősek részére az
ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és
Tudásmenedzsment Intézet
koordinálásában

Zrinszky, 2008; Boulton-Lewis, 2010; Villar, 2012; Maróti, 2015; Kovács, 2017

HKE – szemináriumi program
A pilot program két alappillére:
(1) az idős korosztály támogatása az aktív
részvételen alapuló tanulási folyamatban,
(2) a doktori hallgatók oktatói munkájának
támogatása/fejlesztése
(tanítási
gyakorlat
megszerzése)
Az alábbi négy témában tartottak szemináriumot a
PhD hallgatók (tanulói közösség):
●A média szerepe a családi gyökerek
megismerésében
●Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt-, valamint
időskorban
●Tanulástámogatás online környezetben
●Az Európai Unió története az oktatás világán
keresztül

Az akciókutatás módszerei
A szemeszterek során a résztvevő doktoranduszok – a mentor támogatása mellett
– egy akciókutatás keretében folyamatosan értékelték a tanítási munkát, amely
értékelés az elvégzett oktatói munkára irányuló reflexiókon, de elsősorban az oktató
doktoranduszok önreflexióján alapult.
Az önreflexió keretét Raymond J. Wlodkowski motivációs elmélete adta, amely 4 fő
motivációs tényezőt határozott meg:
(1) a befogadás megteremtését,
(2) az attitűdöt,
(3) a megértés ösztönzését, valamint
(4) a kompetenciák fejlesztését.
Ez a motivációs elmélet nemcsak az oktatók önreflexióját, hanem a szemináriumok
tervezését, megvalósítását is megalapozta.
Wlodkowski, 2008
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Oktatói kompetenciák
Az oktatók
●különböző háttere
●különböző kutatási érdeklődése
●eltérő oktatói tapasztalata
Motiváció:
●szakmai professzionalizáció
●tapasztalatszerzés/megosztás, peer-mentoring
●kreditek
Kihívások
●tartalom összeállítása, szakirodalom
●személyközi kommunikáció
Bene, 2017

Oktatói támogatottság
A résztvevők részéről
●hozzáállás: életkori sajátosságok
●osztatlan figyelem
●párbeszéd
Oktatók részéről
●rendszeres konzultáció, mentorálás
●egymás felé nyújtott támogatás

Intézmény részéről
●koordinátor (mentor) szerepe
●tantermi eszközök

Hozzáadott érték
Igények kielégítése
●a résztvevők céljai
●az oktatók céljai
●intézményi célok
Értéknövelés
●az időstanulás értéke a társadalomban
●hiányterület felfedezése – kutatás az idősek
tanulása kapcsán
●új irány az oktatásban

Tapasztalatok
Jól éreztem magam a szemináriumon

Elértem a céljaimat

RÉSZBEN (43%)
IGEN (57%)
IGEN (100%)

Elégedett vagyok az oktató munkájával

IGEN (100%)

Másoknak is ajánlanám a szemináriumot

IGEN (100%)
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