PÁLYÁZATI PROGRAM
Fiatalok az idősekért!
(Infokommunikációs ismeretátadás)
Kulturális és közösségi területen megvalósuló projekt a Szegedi SzC Gábor Dénes
Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája hallgatói közreműködésével.
A jelenlegi felgyorsult világban az idős emberek nehezen ismerkednek meg a technika
újabb vívmányaival. Pedig bizony nagy szükség van erre, hiszen sok idős ember a távol
élő családját mobilon vagy interneten tudná elérni és velük kapcsolatot tartani. Viszont a
legújabb infokommunikációs eszközök kezelésében nem járatosak, ezek használata
gondot jelent számukra. Ezért gondoltunk arra, hogy ezeknek a nehézségeknek a
megoldására a fiatalok segítségét kérjük. Hiszen a mai fiatal generáció nagyszerűen
ismeri és használja a legújabb generációs infokommunikációs eszközöket. Sok idős
embernek a családja megveszi az okostelefont, számítógépet, hogy ezeken majd könnyen
tudják családtagjaikkal a kapcsolatot tartani, de sajnos az idősek már nehezebben tanulják
meg ezek használatát, nem elég számukra, ha egyszer-egyszer megmegmutatják annak
használatát. Ebben szeretnénk kérni a tanulók segítségét, hiszen megfelelően el tudják
magyarázni ezek használatát. Valamint, nem utolsó sorban e feladatkörben nagyszerű
lehetőséget látunk a generációk között átívelő kapcsolatok kialakítására és ezek ápolására
is.
Jelen projektünkre egy korábbi számítástechnikai tanfolyam nyomán merült fel igény. Idős
tagjaink közül többen részt vettek a néhány éve pályázati forrásból tartott tanfolyamon,
melyen szerzett ismereteiket nagy örömmel használták, használják. Ezen ismeretek
frissítésére, illetve újabb személyek számára a legújabb infokommunikációs eszközök
megismerésére és azok kezelésére merült fel igény. Úgy gondoljuk, hogy a mai fiatal
generáció maximálisan kifogástalanul tudja kezelni ezeket az eszközöket, és talán
örömüket is lelhetik abban, ha tanítani, felkészíteni tudják az idősebb korosztály
képviselőit ezek működtetésére, kezelésére. Fontos momentum a jelenlegi gazdasági
helyzetünkben az is, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében kisebb anyagi
ráfordítással tudjuk jelen projektünket megvalósítani. Valamint kulcsfontosságúnak tartjuk
azt a lehetőséget, mely alkalmat ad a generációk közötti értékes kapcsolatkialakítására és
annak ápolására, hiszen bízunk benne, hogy ezek a fiatalok és idősek jó kapcsolatot
teremtenek egymással, talán a fiataloknak kedve támad a továbbiak során részt venni
egyes rendezvényeiken, vagy más szabadidős programunkon is.
Júliustól kezdődően 10-12 héten át heti két alkalommal kérjük a tanulók közreműködését
abban, hogy ismereteiket mutassák be az idős embereknek, akik szeretnék megtanulni a
modern infokommunikációs eszközök használatát.
Októberben értékelő tanácskozást tartanak az iskola és a fogadó szervezet részéről a
projektben résztvevő munkatársak.
Novemberben egy kiállítás látogatásával, majd egy szerény ünnepséggel zárjuk
projektünket.

