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karanténtan ulás időseknek
Edusenior karantén
KépzésiProgram indult
márciusvégén aszenior
szabadegyetem szerve-
zésében.

Évcvij*űx, Az egész életen
tartó tanulást támogatja az
Eszak-Magyarországi Szenior
Szabadegyetem Kazincbarci-
ka és a Szépkorúak Akadémi-
ája Miskolc.

A kijárási korlátozás idején
is ismeretbővítési tehetőie-
get kínálnak az egész életen
át tartó tanulás iránt elkö-
telezett nyugdíjasoknak a
szervezetek. Céljuk, hogy a
karanténon belüli időt töbLek
között tanulással, olvasással
is változatossá és aktíwá te-
gyék - hirdeti új programjáról
a szenior szabadegyetem.

Nevesoktatók
Szakértőkkel egyeztetve ala-
kították ki az Edusenior ka-
rantén Képzési ProgTamot,
amely digitálisan is elérhető
ajánloü szakirodalmat tartal.
maz. Szakértőként prof. dr.
Dinya Zoltán, prof. dr. Sem-
sei Imre e8yetemi oktatók és
Budapestről dr. Boga Bálint
nyugalmazott fóorvos és ge-
rontológus kapcsolódik bó a
kurzusba.

A szorgalmi időszak márci-
us,3r-étől a járvány idejéhez
mérten rugalmasan alakul.
A tervezett befejezés: június
22-e. A progíam résztvevői
kérdéseket tehetnek fel ol-
vasmányaik alapján írásban a
három szakértőnek és dr. Do-
bos László alapítónak, illewe
egyoldalas . beszámolókkal
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adnak számot tudásukról -
tudtuk meg.

Digitális tananyag
A ge_rontológia tudományát
érintő témákat boncolgatnak.

- A képzésre tizenhat 62-75
éves kor közötti legalább
érettségizett hölgy és úr je-
lentkezett, többségében hól-
gyek. Zömében miskolciak,
de csatlakoztak kazincbarci-
káról, Tiszaújvárosból, Buda-
pestről és egyvalaki még Né-
metországból is - számolt be
dr. Dobos Lászlő, a Harmadik
Kor Egyeteme Miskolc Köz-
hasznú Atapítvány elnöke.
- E]őször tíz témát veszünk
át, döntóen az idősödéssel,
az aktív időskorral és a szép-
korúak zt. századi kihívásá-
ival kapcsolatban. Ingyenes
letölthető tanulmányokat és
videókat használunk. kéthe-
tente lesz konzultációs lehe-
tőség, amikor a résztvevők
beszámolóit is kiértékeljük.
Ezekben azt kérjük összefog-

lalni, hogy az elolvasottakat
hogyan tudják majd haszno-
sítani az életvezetésükhöz,
valamint mit és miért találtak
érdekesnek. Megalapozott ér-
vekkel alátámasztott vitákra
is számítunk.

segíti a kapcsolatokat
A kurzus -elvégzéséhez ele-
gendő egy számítógép és in-
ternet hozzáférés.
- Igyekszünk megolda-

ni, hogy akinél nem állnak
rendelkeZésre a technikai
feltételek, ott távmunkában
együtt dolgozhatnak olya-
nok, akik egyébként is tart,
ják a kapcsolatot. Az egyes
témákat telefonon meg tud-
jak beszélni. A többiéknek
pedig internetes konferen-
ciáka! tartunk. Szeretnénk
ös-§zekapcsolni egymással
az egyedül élőket. A profesz-
szorok pedig vállalták, hogy
egyénenként konzultálnái<
mindenkivel, aki igényli -
mondta az alapító. DA
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