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Időskorúak a felsőoktatásban

• Az európai harmadkor (időskor, silver age, senior academy stb.)

egyetemei az 1970-es évek első felében jöttek létre Európa nyugati részén,   mint 
jóléti szolgáltatás, melynek társadalmi integrációs vetülete is volt 

• Ezek a kezdeményezések hozzájárultak az oktatás expanziójához és a lifelong
education/lifelong learning koncepció megerősödéséhez

• A kezdeti időszakot azonban – különböző okok miatt - megtorpanás követte

• Magyarországon a közművelődésben mindig is jelen voltak a különböző életkori 
csoportok (így az idősebb generációk), de a felsőoktatás nem rendelkezett ilyen 
fókusszal

• Elsősorban a 2000-es éveket követően (főként az évtized végén) jelentek meg a 
különböző időskorúakra irányuló programok a hazai felsőoktatási intézményekben

• Ezek megvalósulása nagy változatosságot mutat, egyben azonban hasonlóak: a 
non-formális jellegben



Miért érdekes a téma?

• A felsőoktatás nem elsődleges, még csak nem is másodlagos 
célcsoportjáról van szó > lehetőség és nem feladat > vállalása a pozitív 
image-t erősíti a szektorról

• A felsőoktatás funkcióváltásaiba (pl. harmadik misszió, pl. szolgáltató 
egyetem) jól illeszkedik ez az „új lehetőség”, mint „új feladat”

• Mi a feladata, mi lehet a feladata a felsőoktatásnak az idősökkel?

1. Hasznos szabadidő eltöltés, közösség formálás stb. amelynek pozitív 
lelki-testi, így társadalmi-gazdasági kimenetei vannak VAGY/ÉS

2. Hard skills fejlesztések, amelyek a munka világába mutatnak



Hazai kezdeményezések

• A 2000-es évek végén először  Pécs, majd a Zsigmond Király Főiskola 
játszotta  a vezető szerepet, hogy aztán mára szinte az összes felsőoktatási 
intézménynek fusson valamilyen programja 

• Debreceni Egyetem kísérletei:
• Grundtvig projekt 2001-2004
• Népegészségügyi Kar 2008-tól, Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ
• Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék, a BTK számára koncepció
• DE Debrecenben a DRHE programja már több éve sikeresen működik

• Debreceni Egyetem Senior Egyetem programja
• A Debreceni Szenior Egyetem programja EFOP támogatással (EFOP-3.4.3-

16-2016-00021 – „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében”)  2017 
őszén vette kezdetét



A kutatás körülményei 

• A kutatás célja a 2017-ben elindult Debreceni Egyetem Senior
Egyetem program célcsoportjának kutatása

• A kutatás kvantitatív módszerrel, a kérdőíveknek a célcsoport általi  
személyes kitöltésével (papíralapú kérdőív) valósult meg 2019. 09. és 
2020. 01. között a 2019/20-as félév őszi kurzusai során 

• Összesen 214 darab felhasználható kérdőív került kitöltésre



Kutatási kérdések 

• Mi motiválta/motiválja az idős generáció tagjait a Senior Egyetem 
előadásaiban való részvételére?  

• Honnan tájékozódott a programról?

• Mire és hogyan hasznosítja az előadásokon elhangzottak,

• Hogyan befolyásolta a részvételt a korábbi fiatalkori és felnőttkori 
tanulás?

• Milyen mértékben használja az IKT-t a mindennapokban?



A kutatás néhány eredménye

• A program előadásain eddig 460 fő fordult meg összesen, így az 
összes látogató 46,5%-a került lekérdezésre a kutatás során

• Több mint 80 %-uk nő és az átlagéletkor 71,2 év volt

• Végzettségüket tekintve 58% diplomás, a többi középfokon végzett

• A résztvevők 91%-a Debrecenben él, de 9% a megye más 
településéről jár be az egyes foglalkozásokra  



Milyen területen dolgozott aktív korában?



Honnan értesült a Debreceni Egyetem Senior
Egyetem programjáról?
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Mi motiválta, hogy részt vegyen a 
programban?



Az előadásokon szerzett infomrációk
hasznosítási területei



Az előadások előtt vagy/és után foglalkozik-e 
az adott témával?



Konklúzió

• Alapvetően hasonló eredmények születtek mint más hazai programokban, 
illetve ezek vizsgálataiban:

• Elsődleges a szellemi frissesség fenntartása, de

• új elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése is, továbbá a 

• változatosságra, társaságra való igény.

• Jellemzően a női, és magasabb iskolázottsági  dominancia a csoportban

• Tulajdonképpen újra ismétlődik, ami a hazai felsőoktatás nappali képzéseit 
jellemezte a rendszerváltás előtt > döntően a társadalom felsőbb csoportjai 
igénylik ezt és vesznek részt ezekben a programokban 


