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ÖSSZEFOGLALÓK

Hámori József
Az öregkor neurobiológiája

Az időskor neurobiológiája egy fontos, a mindennapokat érintő téma a társadalomban, hiszen 
egyre jelentősebb mértékben nő az időskorúak (75 vagy 80 év feletti) száma a világban.  A 
legfontosabb kérdés az, hogyan lehet az élet utolsó évtizedeit, a goethei öregkort hasznosan 
és örömteli módon eltölteni. Egyes kutatók a hosszú élet titkának  az örömszerző munkában 
töltött életet tartják, az örömszerző munka pedig maga a tanulás. Az idegrendszer kutatói 
szerint az agyat állandóan tréningezni kell ahhoz, hogy működőképességét megőrizze. Sokan 
próbálták megfejteni mi az, ami levezethető az agy szerkezetéből a tanulás folyamatának 
tekintetében. A tanulmány neurobiológiai alapokon keres választ arra, hogyan lehet javítani az 
agyi funkciókon idős korban. Agyunk kapacitása óriási, ennek kihasználása attól függ, hogyan 
tanulunk meg fiatalon tanulni és ezt a későbbiekben hogyan alkalmazzuk. Az élvezetet okozó 
tanulás a goethei boldog öregkor fenntartásának egyik legfontosabb tényezője.
Kulcskifejezések: neurobiológia, agyi funkciók,  aktív időskor, élethosszig tartó tanulás

Boga Bálint
Az idősek tanulásának társadalmi és egyéni haszna

Az idősek témája az elmúlt évben az érdeklődés középpontjába került. 2012 az Aktív 
Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás Európai Éve volt. A gerontagógia, geroedukáció, 
mint tudomány a XX. században jelent meg. A tanulmányban a szerző arra keresi a választ, 
hogy milyen céljai, hasznai vannak az időskori tanulásnak egyéni és társadalmi szinten. 
A szerző a következő területeken részletezi az időskori tanulás céljait és nyereségeit: (1) a 
munkavállalói kompetenciák; (2) az idősödés testi, lelki, szellemi következményei; (3) a 
környezet változásainak ismerete; (4) az elmaradt tanulás pótlása; (5) mentális tréning, (6) a 
szabadidő hasznos eltöltése, (7) a tanulás, mint örömforrás; (8) az önfejlesztés és önbecsülés; 
(9) a társasági kapcsolat, (10) altruista cél, (11) a társadalmi súly és respektus, (12) a spirituális 
igény és a (13) biológiai rugalmasság. Ezen tényezők által az idős ember életminősége javul 
és ezáltal a társadalom terhe csökken.
Kulcskifejezések: aktív időskor, gerontoedukáció, időskor, non-formális tanulás, társadalmi 
haszon, az időstanulás egyéni haszna

Széman Zsuzsa
A tartósan gondozott idősek életminőségének javítása

A tanulmány egy egyéves modellprogramot ismertet, amelynek célja volt a házi gondozást 
kapó számítógép analfabéta magányos, átlagban 80 éven felüliek megtanítása a Skype 
használatára azt feltételezve, hogy a video-kommunikáció révén a magányosság 
megszüntethető. A 15 fő körében végzett intervenciós kutatás igazolta a hipotézis 
helyességét: az idősek mindegyike rövid idő alatt képes volt a Skype-ot megtanulni, mivel 
a tanulási nehézségeknél erősebb volt motivációjuk: kapcsolattartás a családdal újszerű 
módon, a  látás révén. A Skype megtanítását az időst rendszeresen látogató 16 éves 
önkéntesek végezték, akik ezen túlmenően az internet adta különféle lehetőségeket is 
megismertették velük,  az idősek így rövid idő alatt a fiatalokéhoz hasonló internet tudásra is 
szert tettek, napi tevékenységük, életritmusuk megváltozott. A tanítás–tanulás folyamatának 
volt egy nem várt eredménye: a két egymástól távol eső korosztály kapcsolatai pozitív 
irányban változtak, rendkívül erőteljessé vált a fiatalok körében az idősek iránti empátia. 
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Az idősek interperszonális kapcsolatrendszere bővült: erősödött a családdal való, az 
intergenerációs és a kortárs kapcsolat. Magányuk megszűnt meg, életminőségük 
megváltozott.
Kulcskifejezések: magány, idősgondozás, infokommunikációs, önkéntesség, intergenerációs 
kapcsolatok

Pethő László
A tanulás, mint az időskori aktivitás fenntartásának lehetősége

A dolgozat az idősek tanulásának lehetőségeit szociológiai nézőpontokból vizsgálja. 
Vázolja, a várható élettartamok növekedési trendjének lehetséges következményeit.  Felveti 
az aktív és passzív életciklusok arányának módosulását és ebből adódóan a felnőttképzés 
feladatainak alakulását. Részletesen foglalkozik a tanatagógia problematikájával és külön 
kitér a demencia kiterjedéséből adódó társadalompolitikai feladatokra. Befejezésül 
bemutat egy internetes alapon felépített, időskorú tanulásra koncentráló tudásbázist.
Kulcskifejezések: a várható élettartam alakulása, az aktív és a passzív életkor arányának 
módosulása, az időskori tanulás terepei, a tanatagógia lehetőségei, a demencia kezelésének 
andragógiai megközelítése

Berényi Ildikó
Időskorúak tanulási lehetősége tréning módszerrel a Márianosztrai Fegyház és Börtönben

Jelen tanulmányban empirikus kutatásom eredményeit kívánom bemutatni, melyet 
a Márianosztrai Fegyház és Börtönben férfi fogvatartottakkal végeztem. A társadalmi 
integráció javításának elősegítésére, speciális közegben, kísérleti céllal tréninget 
vezettem önkéntes résztvevők bevonásával. A jelentkezés előzetes meghirdetés alapján 
történt 16 fő részvételével, 10 alkalommal 60 órában. A tréning során szocioterápiás 
módszert alkalmaztunk, melynek módszertani kritériumai nem annyira szigorúak, 
mint a pszichoterápiáé. A szocioterápia, mint elmélet a „kezelt” társadalomba való 
visszahelyezését, szociális kapcsolatainak rendezését, személyiségfejlesztését is célul tűzi 
ki, kiemelve a társas háttér és az aktív cselekvés fontosságát. (Boros, Csetneky, 2002). A 
tréning 5 hétig tartott, heti két alkalommal, két egymást követő napon. 
Kulcskifejezések: börtön, fogvatartás, tréning, reszocializáció

Farkas Erika
 A 45 év feletti, aktív korú felnőttek a munkaerőpiacon és a felnőttképzésben

Elöregedő társadalmunkban sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy mi az örök fiatalság 
titka. A válasz egyszerű: a mentális és testi egészség megőrzése. A körülöttünk lévő világ 
folyamatosan változik, a munkahely megtartásához, a munkaerőpiacra való belépéshez 
szükséges a kompetenciáink egész életen át tartó fejlesztése.  A 45 év felettiek munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetűek. A képzésben való részvételnek köszönhetően a 45 év 
felettiek könnyebben bent tudnak maradni a munkaerőpiacon. Az életkor előrehaladtával 
csökken a felnőttképzésben való részvétel. A tanulmányban a 45 év feletti felnőttek 
képzésben való részvételének okait, motivációit, igényeit vizsgálom. Arra keresem a 
választ, hogy mi jellemző ezen korosztály iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben való 
részvételére. Milyen célokkal és motivációkkal vesz részt a tanulási folyamatban. 
Kulcskifejezések: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek
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Szoboszlai Andrea 
Az idősek egészségműveltségének fejlesztése – egy jó gyakorlat

Ma az Európai Unió a minőségi öregedés, az egészséges, tevékeny időskor elérését a 
társadalmi egység, gazdasági fejlődés egyik kulcstényezőjeként határozza meg. Az aktív 
életvitel fenntartásához bizonyos szintű egészségműveltséggel kell rendelkeznie az 
időseknek. 
Kutatásom során az előzetes feltevésem az volt, hogy a testi, lelki, szociális jóllét 
fenntartásához szükséges egészségműveltség fejlesztését célzó egészséggel kapcsolatos 
tanulási tevékenység során időskorban a tapasztalatoknak meghatározó szerepe van. 
Kutatásom céljaként tűztem ki, hogy betekintést lehessen nyerni az idősek egészséggel 
kapcsolatos tanulásának folyamatába a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 
Cserepesház nevű tagintézménye által fenntartott Borostyán Nyugdíjasklubban zajló, 
egészség fejlesztésére irányuló tanulási tevékenység példáján keresztül, amelyet úgy 
mutatok be, mint jó gyakorlatot. A tanulmányban a Nyugdíjasklub számára tartott egyik 
ismeretterjesztő előadás megfigyelés módszerével történt vizsgálatának és az előadást 
tartó szaktanácsadóval készített félig strukturált interjúnak az eredményeit ismertetem. 
Az eredmények alapján összegezhető, hogy az idősek a személyes tapasztalataikat 
felhasználva dolgozták fel a megismert egészséges életmód fenntartását támogató 
gyakorlatokat, tanácsokat. A szaktanácsadó véleménye szerint az egészséggel kapcsolatos 
élettapasztalatok a tanulás kiindulási alapját képezik, mivel az idősek az életükben 
megtapasztalt, felmerülő civilizációs betegségekből fakadó problémákra keresik a 
megoldást e tevékenységek során. A tapasztalatokat a tanulási eredményesség egyik 
faktoraként is lehet értelmezni, ha az elsajátított ismeretek, gyakorlatok felhasználását 
követően az idősek újabb tapasztalatokról számolnak be az életmódjukban, 
egészségükben észlelt változásokat illetően.
Kulcskifejezések: idősek tanulási folyamata, jó gyakorlat, egészségműveltség, egészséges 
életmód, tapasztalat

Szarvas Anita
Az időskori memória és informatika tanulása – kitekintés

Napjainkra jelentős mértékben megváltozott a társadalom szerkezete: megnőtt az idős 
emberek száma, így a felnőttkori tanulás az eddig megszokottnál idősebb generációkat is 
érint, illetve kell érintenie. Ebben a megváltozott helyzetben előtérbe kerül az idősekkel 
való foglalkozás, mind családi, mind szakmai, mind gazdasági szinten, s a generációk közötti 
kapcsolatok is felértékelődnek, új feladatok és kihívások elé állítva nemcsak a szakembereket, 
de az egész társadalmat. Az idősek képzése összetett feladat. Alapja az időskori szervezetben 
zajló folyamatok vizsgálata, hiszen ezen a változások megértésével lehet csak kidolgozni, 
kiválasztani a megfelelő módszertant, mellyel jelentős mértékben megkönnyíthető az 
idősek tanulása, megvalósítható az egész életen át tartó tanulás folyamata. Legalább 
ilyen fontos az időseket érdeklő, valóban hasznos tananyagok összeállítása. A kutatásom 
tárgyának választott Educational Gerontology, egy olyan nagy múltú nemzetközi folyóirat, 
mely Magyarországon eddig még nem kapott komolyabb szakmai figyelmet. Cikkeinek 
elemzésén keresztül megismerhetjük, hogy az elmúlt harminchat év során milyen főbb 
témákban születtek az idősek képzésével foglalkozó tanulmányok.
Kulcskifejezések: Educational Gerontology, időskori memória, kognitív képességek, idősek 
informatikaoktatása, a számítógép-használat pozitív hozadékai
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Striker Sándor
A Harmadik Kor Egyeteme, ELTE – a tevékeny időskorért program első évada

A közlemény a „Harmadik Kor Egyeteme, ELTE – a tevékeny időskorért” program 
vezetőjének beszámolója a projekt első évadáról. A budapesti nyugdíjas szervezetek 
kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzat és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
közötti megállapodással létrejött együttműködésben 2013 őszén indult Harmadik Kor 
Egyeteme tanfolyam az ELTE-n. A harminc tudományos előadás a Bölcsészettudományi, 
Természettudományi valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Karok oktatóinak 
részvételével igen nagy érdeklődés mellett – több mint 3800 nézőt vonzó – program 
élő közvetítésben, majd a Kulturális Sokszínűség Alapítvány önkéntesei segítségével az 
interneten rögzítve is követhető volt. A idősképzés sikerének indikátora, hogy a Főváros 
folytatja az együttműködést az Egyetemmel a következő, 2013/14-es tanévre is.
Kulcskifejezések: harmadik kor egyeteme, idős tanulás, nyugdíjasok részvétele, interaktív 
tanulás idős korban 

Szigeti Tóth János
Időskorúak a vidéki régiók vitalizálásáért – egy EU tanulási partnerség program

A VITALISE projekt célja annak vizsgálata volt, hogy a felnőttképzés eszközeivel – ez esetben 
idősek oktatásával, kompetenciáik és készségeik fejlesztésével – hogyan lehet elősegíteni 
a olyan vidéki térségek reaktiválását, ahol ijesztő módon szűkült a szolgáltatások köre az 
elvándorlás és a negatív demográfiai tendenciák következtében. A VITALISE projekt egyik 
legfőbb következtetése az volt, hogy az idősek nem tekinthetők pusztán hátrányos és 
hiányokban szenvedő személyeknek, akiknek technikai-tecnológiai segítség kell hátrányaik 
leküzdéséhez. Az idős generáció egyre nagyobb százaléka tanult, jól képzett, s technikailag 
is ért a számítógép használathoz, jelentős részük ugyanolyan jól kiismeri magát a globalizált 
világ feltételei között, mint a fiatalabb generációk tagjai. Ezen kívül olyan adottságokkal 
is rendelkeznek, amelyeket nem szabad alábecsülni, hiszen jelentős kapcsolati hálót 
(„társadalmi tőkét”) gyűjtötték össze életük során, mellyel számottevő külső erőforrást és 
tudást tudnak mozgósítani.  E két tényező rendkívül hasznos, sőt másként elérhetetlen 
lenne az adott térségek fejlesztését célzó önkéntes tevékenységek során.  
Kulcskifejezések: időskorúak foglalkoztatása, vidéki térségek revitalizálása, generációk közötti 
tanulás
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ABSTRACTS

József Hámori
The Neurobiology of Old Age

Neurobiology of ageing became an important topic concerning the everyday life of society, 
as the increasingly significant rise in the number of elderly people in the world (above 75-80 
years). The key question is how to spend the last decades of life, the Goethean eld, in a useful 
and joyful way. Some researchers consider the life spent in joy giving work the secret of 
long life, and joy giving work is learning itself. Neurologist researchers say the brain must be 
constantly trained in order to maintain its functionality. Many people have tried to interpret 
the connection between the structure of the brain and its learning capabilities. The study 
seeks to answer on neurobiological basis how to improve brain function in old age. The 
capacity of the human brain is enormous, its utilization depends on how we learn to learn at 
a young age and how we apply that knowledge later on. One of the most important success 
factors of maintaining the happy Goethean eld is learning that causes enjoyment.
Keywords: neurobiology, brain functions, active ageing, Life Long Learning

Bálint Boga
Personal and Social Usefulness of Learning at Old Age

The elderly question has been in the focus of interest in the past year. 2012 was the 
European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. Gerontagogy is the 
science of the 20th century. In this study the author is searching for the answers, what are 
the personal and social aims of learning at old age as well as what is the question of its 
usefulness. The author expounds the aims and benefits of senior learning in the following 
domains: (1) competence in work, (2) the physical, mental and spiritual consequences of 
ageing, (3) the changes of circumstances, (4) making up for omitted learning, (5) mental 
training, (6) spending free time with sensible activities,  (7) learning as a source of delight, 
(8) self-realization and self-esteem, (9) possibility of togetherness, (10) altruistic purposes, 
(11) political influence and respect, (12) spiritual questions, and finally, (13) biological 
fitness.  Quality of life of elderly people may be improved by all of these assets thus easing 
the burden on the society as well.
Keywords: active ageing, gerontagogy, geroeducation, non-formal learning, social assets, 
individual gains of senior learning

Zsuzsa Széman
Improving Life Quality of Elderly in the Need of Assisted Living

The article presents a one-year model programme aimed at teaching digitally illiterate, 
lonely people receiving home care, with an average ago of over 80, in order to test the 
hypothesis that video communication can end loneliness. The intervention research 
conducted in a sample of 15 persons confirmed the hypothesis: all of the old persons 
were able to learn to use Skype within a short time as their motivation – keeping in 
touch with their family in a new way, visually – was stronger than the learning difficulties. 
The teaching was done by 16-year-old volunteers who regularly visited the old people 
and who, in addition to Skype also showed them other possibilities offered by the 
internet. The old people soon acquired internet skills comparable to those of the young 
volunteers; their daily activity and rhythm of their lives changed. 
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The teaching-learning process had an unexpected result: relations between the two far 
removed age groups changed in a positive direction, the young people developed very 
strong empathy for the old. The old people’s network of interpersonal relations expanded: 
their relations with their families, other generations and their peers strengthened. Their 
loneliness ended and their quality of life improved.
Keywords: loneliness, eldercare, info-communication, volunteering, intergenerational 
relations

László Pethő
Learning as an Opportunity for Remaining Active at Old Age

The paper investigates opportunities of senior learning from the point of view of sociology. 
It draws up the outlines of the possible consequences of the growing longevity, and 
indicates the modification of the proportions of the active and passive life cycles, together 
with the conclusive tasks of adult education. Furthermore, the paper deals with the 
problems of thanatology as well as with the sociopolitical consequences of the increase of 
dementia. Finally the paper introduces an internet site dedicated to senior learning.
Keywords: changes in life expectancy, proportions of active and passive life periods, scenes of 
senior learning, opportunities of thanatology, andragogycal approaches to dementia 

Ildikó Berényi
Learning Opportunities for Elderly People by Training Methods in the Márianosztra Penitentiary 
Institution

Learning for elderly is an extraordinarily current and complex issue which implies a 
multilateral approach. Elderly people in penitentiary institutions are in a cumulatively 
disadvantageous situation. Their involvement into a training program is essential for their 
re-integration into the labor market and their re-socialization into the society which has 
many positive externalities for the individual, for the society and for the economy.

At this conference I would like to present the results of my empirical research which was 
taken place at the Marianosztra Penitentiary Institution. As a potential method I led in a 
training program for volunteers in order to promote their re-integration into society. The 
application was by a preliminary announcement. At the eventual program 16 people were 
present for 10 occasions in 60 hours. During the training course we applied sociotherapy. 
Its methodological criteria are not as strict as those of psychotherapy. The theoretical 
object of sociotherapy is the readjustment of the prisoners into the so called „treated” 
society, to settle their social relationships and to develop their personality. Its emphasis is 
on the importance of the social background and on active participation.

The participants worked in situational plays, in interactive practice in small and big 
groups. It was part of the training to share their experiences, remarks, personal wisdom, 
actual feelings and the process of their emotions. The team members’ self-knowledge, 
communicational and cooperative skills grew by the influence of practices, conversations 
and sharing remarks which were made during the training. Their self-esteem got 
strengthened, the positive aspects of their respective lf-concepts came to the fore by the 
remarks of the team and so by this they will be able to apply all those effective methods 
what they tried during the training and put them into practice in their every day life to live 
through their conflicts without violence.
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I did a phenomenological life-history interview with 5 team members. The 
training’s aim was to attain a versatile personality development, an improvement of 
communicational skills, and grounded social relationships. During the training the 
inmates’ communicational competency, self-knowledge, life skills, social competency 
strengthened and improved which help their re-socialization that may contribute to 
their independent, successful lifestyle, career and future progress.
Keywords: prison, detention, training, re-socialization

Erika Farkas
Working-age Adults over 45 in the Labour Market and in the Adult Training

In our ageing society, many people are interested in this question, what is the secret 
of eternal youth. The answer seems to be simple: the conservation of mental and 
physical activity. The world around us is endlessly changing. Life long development 
of one’s competences is an integral part of forming and maintaining a career. People 
above 45 are disadvantaged in the labour market. Thanks to the participation in the 
training, over 45 people can get easily integrated in the labour market and therefore 
stay there. The participation in adult learning decreases continuously with age. In the 
essay I examine the motivations, aims, and reasons of the participations in labour 
market training over 45 years of age. I am searching for the answers to the following 
questions: How many people learn above 45? What are the aims and the motivations 
of people over 45? 
Keywords: labour-market trainings, motivation, elderly people

Andrea Szoboszlai
The Development of Older Adults’ Health Literacy – A good practice

Nowadays the European Union determines the quality aging and the healthy, active 
old age as key factors of unit of society and economic development. Older adults need 
proficient health literacy level to keep active lifestyle. In the research my hypothesis 
was, that in old age the experiences play a notable role in learning process regarding 
health, which aims to develop health literacy to keep physical, mental and social well-
being. The aim of the research is to provide insight into learning process related to 
health of older people through an example of learning agency regarding development 
of health in Borostyán Retiree Club, which are supported by the Cserepesház of 
Zuglói Cserepes Cultural Non-profit Ltd. I introduce this learning agency as a good 
practice. In this article I review the results of the observational investigation of one of 
informative presentation and the semi-structured interview with consultant, who gave 
a lecture to the Borostyán Retiree Club. In virtue of the results it can be summarized, 
that older people used personal experiences in the processing of practices, advices, 
which support healthy lifestyle. According to opinion of consultant life experiences 
compose the foundation for learning, because during these agencies the older adults 
seek solutions for experienced problems regarding diseases of civilization in their life. 
We can expound the experiences as one of factor of learning outcomes, if after usage 
of learned information and practices older people tell about new experiences related 
to changes in their lifestyle and health.
Keywords: learning process of older adults, good practice, health literacy, healthy lifestyle, 
experience
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Anita Szarvas
Memory Capabilities and IT Education for Seniors – an Overview

Today there is a significant change in the structure of our society: the number of elder 
people is increasing, that is why adult learning affects much older generations than 
before. In this new situation the relationships between generations become valuable 
and taking care of elderly becomes more pronounced, at family as well as at professional 
and economic levels. These are new tasks and challenges not only for professionals, but 
for the entire society. Educating older people is a complex task. It is based on the research 
of the processes taking place in the aging body. Only by understanding these changes 
is it possible to develop the most appropriate methods, which significantly facilitate the 
learning of seniors and achieve the lifelong learning process. It is equally important to 
create useful compilations of teaching materials for older people. In Hungary, currently 
there are no prestigious education-themed journals for the elderly. That is why I decided 
to choose a high standard international journal, the Educational Gerontology, for the 
subject of my research. It’s articles show what were the main topics of the elderly’s 
education over the past thirty-six years.
Keywords: Educational Gerontology, old age memory, cognitive capacity, information 
technology studies for seniors, positive effects of computing

Sándor Striker
University of the Third Age for Active Ageing at the ELTE University

The report of the organizer of the U3A at the Eötvös Loránd University for Active Ageing 
summarizes the first season of the course. Initiated by senior associations of Budapest, the 
Municipality of the Capitol City entered an agreement with the ELTE University to launch 
this project in the Fall of 2013. Thirty scientific lectures were held by professors of the three 
Faculties of the University – Liberal Arts, Sciences and Education and Psychology – followed 
by an audience of more than 3800 seniors, along with the other thousands who watched 
the online internet coverage and recordings, executed by volunteers of the Foundation for 
Cultural Diversity. The success of this senior learning program is indicated by the decision of 
the co-operating organizing bodies – the Capitol City of Budapest and the ELTE University 
– that it is going to be continued in the academic year of 2013/14 as well.
Keywords: U3A, senior learning, participative learning of elderly, interactive learning at old 
age 

János Szigeti Tóth
Vitalize Rural Regions by Senior Citizens – an EU Learning Partnership Program

The question of the project VITALISE was how adult education could contribute in 
activating elderly people, their capacities and competencies in rural areas so that they 
themselves can engage in compensating for the menacing loss of services and contribute to 
maintaining worthwhile living standards in those rural areas with a negative demographic 
development. One of the most important insights the VITALISE project partners gained 
during the project is that elderly people cannot and may not be considered as people with 
‘deficiencies’ who need instruction and training to deal/cope with the consequences and 
phenomena of an ever-changing and ever-more rapidly modernizing technical and social 
environment. Growing part of the current generation of elderly are well educated and 
meanwhile ‘computer literate’ as well as they are up-to-date regarding the requirements 
of life-style in a ‘globalised world’ to almost the same extent as the young generation.
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Besides, and this is something that cannot be underestimated, the elderly quite often 
have developed a network of relations (a ‘social capital’) during their working life which 
still exists after retirement and which can sometimes help to mobilize external resources 
and know-how. These two factors are extremely useful for voluntary work projects in rural 
areas, which would otherwise be unachievable.
Keywords: employment for elderly citizens, vitalizing rural regions, inter-generational learning
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