Szenior Kortárs Csoportvezető Képzés:
2018. január 8-19. között 48 órás képzést hirdet az MCA a Dél-alföldi Teleházak Egyesülettel
közösen Szenior Kortárs Infokommunikációs Csoportvezető Képzés címmel Máltán. Olyanok
jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vesznek angol nyelvű képzésben és a szenior kortársak
számítógépes ismereteinek fejlesztésében, továbbadásában.

Célcsoport:
A képzésre olyan szenior kortársakat várunk (50+), akik alapvető funkciókhoz (szövegek
szerkesztése, Internet használat, mobil telefon használat, elektronikus ügyintézés) használják a
mindennapi életben a modern eszközöket, és szívesen átadják tudásukat a kortársaiknak. Ehhez
a tudásátadáshoz kapnak módszereket, ismereteket és megtanulhatják, hogy hogyan érdemes
csoportos képzés során a csoportos módszerek és csoportdinamika előnyeit kihasználni az
ismeretátadás során. A képzés nyelve angol, elvárás a középszintű beszélt nyelvtudás. A
résztvevők Dániából, Romániából, Máltáról és Magyarországról érkeznek, így lehetőség van
interkulturális kapcsolatok kialakítására is. A képzés naponta 4-5 óra időtartamban valósul meg,
délutánonként szabadidős és kulturális programokat hirdetünk meg alternatív jelleggel.
Előzmények, célok:
Tanultunk a dánoktól, a legjobbaktól, hogy önkéntes kortárssegítők közreműködésével érik el
az idős korosztályt, a nehezen elérhető rétegeket, hiszen az időskorosztály
Internethasználatában Európában sereghajtók vagyunk. Ennek fő oka az alábbiakban elérhető
2005-ben elkészült tanulmány szerint (http://www-05.ibm.com/hu/social/idos/dn/kutatas.pdf)
abban rejlik, hogy a magyarországi cégek, nem, vagy nagyon kismértékben áldoztak az idősödő
korosztály továbbképzésére 2005 környékén, a felmérésben érintett korosztály mára már
nyugdíjas lett.
Célunk az volt, hogy az idősödő korosztály
 Kiszolgáltatottsága csökkenjen
 Kapcsolatot tudjon tartani barátokkal, családtagokkal pénztárca kímélő módon
 Mozgásukban korlátozott időskorú személyek is tudjanak utazás nélkül ügyeket intézni
 Az amúgy is elfoglalt fiatalabb családtagokra kevesebb teher nehezedjen
 Tartalmas elfoglaltságot találjanak a hétköznapokra
Az idősek nyitottak a világra, életbölcsességükhöz kapcsolódóan alkalmasak arra, hogy
képzéseken vegyenek részt. A szeniorok képzése program olyan átfogó fejlődést
eredményezhet az időskorúak számára, amely kimutatható egészségügyi eredménnyel,
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tudáskapacitásbeli gyarapodással, társadalmi elégedettséggel, sőt kimutatható gazdasági
előnnyel is jár, ha az egészségügyi állapot stabilizálására gondolunk.
A képzés konkrét célja, az idősödő társadalmakban olyan időskorú csoportvezetők kiképzése,
akik a képzés után visszatérve saját környezetükbe saját csoportokat tudnak kialakítani az
idősképzés és ezen belül az Info Kommunikációs Technika alkalmazása és a senior
kortárssegítés területén is.
Cél továbbá az idősödő korfával rendelkező társadalmakban az idősek aktivizálása, a szeniorok
szellemi-, testi- lelki fejlesztése, amely során önmaguk fejlesztőivé válnak, így az aktív,
egészséges és helyi környezetükre nyitott szeniorok a társadalomban jobban megtalálják
helyüket.
Várható eredmény:
 A társadalomban az idősek kapacitásai bevonódnak, megtalálják szerepüket (trénerként
vagy képzési résztvevőként), így később indulnak be a leépülési folyamatok. A szellemi
szinten tartás az egészségügyi ellátás későbbi igénybevételét eredményezi, az
idősotthonokba való beköltözés életkorát kitolja.
 Az idősek a modern infokommunikációs fejlesztéseket alkalmazzák saját életükben, így
könnyebben tartanak kapcsolatot a külvilággal, egyszerűsödik az ügyintézés, szélesebb
lesz az információval való ellátottságuk.
 Az idősek szellemi kapacitásai hasznos segítői lehetnek a helyi társadalmi
környezetnek, így komoly társadalmi tőkeerősödést idéznek elő.
 Az idősödő társadalom szociális szolgáltatásainak száma nő, ami a jóléti társadalom
egyik fontos jellemzője: speciális közösségi, önkéntességi, közművelődési és képzési
szolgáltatások.
Jelentkezéseket a következő online form kitöltésével várunk alapadatok, elérhetőségek
megadásával: https://goo.gl/forms/jV3bhnJf1N8HK6id2
Érdeklődni lehet Polyák Ritánál a DTE e-mail címén (dtertf@gmail.com) és az iroda
telefonszámán: (+36202158880) vagy Matthew Borgnál az e-mail címén:
matthew.d.borg@mca.org.mt és az MCA iroda telefonszámán (00356 99031065).
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