
21. SZÁZADI TECHNOLÓGIA AZ 
IDŐSGONDOZÁSBAN 

PROMPT-H SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OKTATÁSI, 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

HATÁRTALAN HATÁS
ERASMUS+ DISSZEMINÁCIÓS KONFERENCIA



Szakképzésfejlesztés Erasmus+ stratégiai 
partnerségben Anglia, Franciaország, Írország, 

Magyarország és Spanyolország és 
részvételével. 

Résztvevő országok: Magyarország, Egyesült Királyság, Írország, Franciaország

Időtartam: 2016. október 1. – 2019. június 30.

Koordinátor: Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A projekt weboldala: https://www.grandis21.hu/hu

CÉLOK

• Időskorúak aktív, egészséges életvitelének, otthoni 
gondozásának támogatása digitális eszközökkel

• Gyakorlatorientált továbbképzési program 
idősgondozók digitális kompetenciáinak fejlesztésére

• A DigComp 2.1 keretrendszerhez illeszkedő innovatív 
tananyag és e-learning platform fejlesztése.

https://www.grandis21.hu/hu
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MIÉRT GRANDIS?



SZERETTÜK VOLNA ELLENSÚLYOZNI 
A NEGATÍV SZTEREOTÍPIÁKAT...

Hogyan gondolkodunk az idősekről?



A születéskor várható élettartam
Source: World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables, United 

Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017

Háttér - demográfia változások



• Saját környezetben való önálló 
életvitel, aktív és egészséges 
idősödés támogatása

• Élethosszig-tartó karrier 
támogatása

• Távgondozás, távdiagnosztika, 
robottechnika, okos eszközök 
alkalmazása

MIBEN SEGÍTHET A TECHNOLÓGIA?



MI ÍGY KÉPZELTÜK EL!!!



ÉS ÍGY …



MIT
TEHETTÜNK

MI?

Kidolgozunk egy képzést az
idősgondozóknak!



Informatika, biztonságtechnika: 
szolgáltatás, fejlesztés, oktatás

1989

Orvosi alkalmazások
1996

Távfelügyeleti  
rendszerek
Mobil 
alkalmazások

Adott volt a szakmai háttér

Szakképzés: informatikai OKJ szakmák,
Pedagógustovábbképzés, felnőttképzés



PROMPT-H Számítástechnikai 
Oktatási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft

Corvus Oktatási és 
Szolgáltató Kft.

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium

Veszprémi Szakképzési Centrum 
Öveges József Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma

The Irish Computer Society

Guimel Society



Connected Caregivers for Older Adults

Online kurzus formális, informális gondozóknak 

E-learning weboldal: https://moodle.grandis21.hu/login/index.php

Online kurzus formális, informális gondozóknak 

https://moodle.grandis21.hu/login/index.php


• Digitális alapkészségek a szociális gondozásban. 
A téma időszerűbb mint 2016-ban, az EU által kiadott DigComp 2.1 
kapcsán

• Aktív és egészséges idősödés
Érzékenyítés – az idősekkel kapcsolatos előítéletek, a demográfiai 
robbanás társadalmi és gazdasági hatásai

• Az idősgondozásban alkalmazható digitális technológiák
Okos eszközök, alkalmazások bemutatása a biztonság, kommunikáció, 
egészség, szórakozás

• Szociális hálók, virtuális közösségek
Hogyan védhet a technológia az elmagányosodás, társadalmi 
kirekesztődés ellen?

A kurzus moduljai



Fizikai állapot karbantartása, egészségmegőrzés



Hol van a Nagyi??



Tanulás, olvasás

Szellemi frissesség megőrzése

Kommunikáció Játék



Ízelítő a modulokbóó



Határtalan hatás

A legnagyobb pluszt a közös gondolkodás és fejlesztés jelentette. 
Az eredményekhez nagyban hozzájárult a partnerek szakmai 
sokszínűsége. 

Volt közöttünk francia, magyar szociális gondozó, brit 
pszichológus, spanyol informatikus professzor és gerontológus, 
magyar és írországi szakközépiskolai tanár, szoftvermérnök 



A képzésben résztvevők

A kurzus résztvevő szerint a 
képzés megváltoztatta a 
szemléletüket, hinni kezdtek 
abban, hogy a digitális eszközök 
tényleg az időseknek is, és nekik is 
segítenek. Mindez azt jelenti, 
hogy jó úton járunk, és érdemes 
tovább vinni a kezdeményezést.



Megrajzolták
godozottjuk
kapcsolati
hálóját



Nekünk ezt írták …

Ede bácsi Szabolcs segítségével „behajózta” a Facebook-ot, a 
Google-t, Gmail-ben levelezik és persze skájpol. Kár, hogy a 
tanítási módszerről nem írt, ugyanis úgy tűnik, hogy a tanítvány 
fénysebességgel haladt. 

„Nagyszerű dolog, hogy a kurzus elvégzésével sokkal
nyitottabbá váltam az idősgondozás terén (noha a
türelmemet még fejlesztenem kell), megakad a szemem az
idősekről szóló cikkeken, híreken.”

Nagyon sokat fejlődtem a kurzus során a számítógép használatában,
sok olyan feladatot is meg tudtam csinálni, amiről azt gondoltam
nem fog menni ...



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

PROMPT-H SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OKTATÁSI,  KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
GÖDÖLLŐ, TESTVÁRVÁROSOK ÚTJA 28.
TELEFON: 28-430 695
E-MAIL: OFFICE@PROMPT.HU

DR. LENGYEL JÓZSEF IGAZGATÓ
KACSUR ANNAMÁRIA PROJEKT MENEDZSER


