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Alkalmazott módszerek és eredmények 

Alkalmazott módszerek: 

A projektünk szakmai alapját a projekt keretében elkészült, konkrét példákkal, fényképekkel, 

képernyőképekkel illusztrált 60 oldalas oktató kiadvány, valamint a kiadvány fejezeteit 

támogató, 8 db, az adott funkciókról egyenként 5-8 perces rövid összefoglalót tartalmazó 

oktató kisfilm jelentette. 

A digitális tudás elterjesztését a rendezvényeinken a kiadványok, a kisfilm alapján és előadók 

segítségével valósítottuk meg, csoportos és egyéni formában. Az egyesület által 5 fő 

központtal szervezett helyi tematikus rendezvények a projektfelhívás témaköreiben valósultak 

meg. 

 

A legfontosabb ismeretterjesztő módszereink az egyes foglalkozásokon és 

rendezvényeinken: 

Ismeretterjesztő előadások 

Magyarázatok 

Megbeszélés 

Bemutatás 

Kérdezés 

Visszacsatolás 

Kooperatív oktatási módszerek 

Vita 

Szemléltetés 

Strukturálás 

Otthoni elvégezhető feladatok 

Projektmódszer 

 

Megvalósult szakmai rendezvényeink és elért eredményeink: 

12 alkalommal az 5 fő helyszínen általában 3 órás Digitális nagyszülő klubot szerveztünk, a 

résztvevők számára térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és 



szolgáltatásokat népszerűsítő, oktatási program keretében. A klubokban megszerzett ismeretek 

elmélyítésére az egyéni tanácsadások nyújtottak lehetőséget. 

Kitelepülésként 8 alkalommal kis településeken falunapokon a beszerzett eszközeink 

segítségével egész napos előadásokkal egybekötött Digitális nagyszülők sátort szerveztünk, 

melyeken propagáltuk az elkészült oktató kisfilmeket, az oktatókiadványt, és a látogatók a 

helyszínen megismerhették az általunk biztosított digitális eszközöket,  

3 db Digitális nagyszülők tematikus hétvége (péntek-szombat-vasárnap) szerveztünk 

helyiségbérlettel, szakmai előadásokkal, csoportfoglalkozásokkal, bemutatókkal. 

Az elkészült Digitális nagyszülők kiadvány és oktató kisfilmek népszerűsítését célzó bemutató 

körutat szerveztünk 6 alkalommal. 

4 alkalommal buszos kirándulás valósult meg Győrtől kb. 70 km távolságra 

(Fertőd/Nagycenkre) az általunk biztosított digitális eszközök (GPS, Tablet) terepen történő 

kipróbálása érdekében bérelt busszal. 

Az eszközök képezték az alapját a tudás átadásának, az érdeklődők kipróbálhatták azokat a 

helyszínen, a szóróanyagokkal, plakátokkal népszerűsítettük az egyes tevékenységünket, a C 

táblával pedig a projektet. 

Hatásértékelés 

A rendezvényeinken felhívtuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos még idősebb korban is 

az újabb informatikai és infokommunikációs ismeretek megszerzése, hiszen ma már ezek nélkül 

nagyon nehéz a kapcsolattartás, az ügyintézés. A tagjaink, mivel a helyi tanácsadóktól 

személyes segítséget is kaphattak, bátrabban nyúltak 1-1 eszközökhöz, és felfedezték, hogy 

hallottak már bizonyos dolgokról, de most már ők is nemcsak távolról, hanem érintettként is 

használhatják a digitális világ nyújtotta lehetőségeket. Idősebb, sokszor valamilyen 

szempontból sérült emberekről volt szó, így teljesen más módszereket kellett alkalmazni 

ismeretátadás során. Nagy volt az érdeklődés vidéki klubjaink és tanácsadásaink iránt. A 

csoportos rendezvények azért is voltak motiválóbbak, mert tudtak egymásnak segíteni, illetve 

látták, hogy nincsenek egyedül a kérdéseikkel, és a többi társaik is hasonló problémákkal 

küzdenek, de van megoldás! A Digitális nagyszülők hétvégék nagy közösségi rendezvényeket 

jelentettek, amelyeken valamennyi digitális világot érintő téma terítékre került, az elméleti 

előadások mellett gyakorlatias tevékenységek és kiállítások segítették a tájékozódást. A projekt 

zárását követően az érdeklődők az alapítványunknál kérhetnek további segítséget. 


