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S myšlenkou
rozvíjet
vztahy mezi žáky školy
(teenagery) a seniory
formou
vzdělávacích
kurzů na počítačích se
na naši školu obrátilo
Sdružení Tereza před
několika lety. Trošku
jsme se báli toho, že se
nepřihlásí žádní žáci
jako lektoři a že se nepřihlásí žádní senioři
jako klienti. O to větší
bylo naše překvapení,
když jsme téměř 60
přihlášených seniorů museli rozdělit do 6 kurzů, které pak následně probíhali po dobu 10 týdnů každý pracovní den (ve středu probíhaly kurzy dva). Jednalo se o kurzy
základů práce na počítači a na internetu.
Lektorů se nám přihlásilo velké množství a mezi nimi i ti, se kterými byly ve
škole do té doby jen samé problémy. Trošku jsme váhali, zda jim máme dát důvěru,
ale nakonec jsme se rozhodli, dát jim šanci. A dobře jsme udělali. Všichni nás velice
příjemné překvapili, konečně dostali prostor, ve kterém mohli prokázat, co je v nich
dobrého. I senioři si lektory velice chválili, oceňovali hlavně jejich trpělivost a ochotu
polopaticky opakovaně vysvětlovat věci, které jim samotným připadaly samozřejmé,
ale seniorům činily potíže. Na každém kurzu vystupovali 1−2 hlavní lektoři, kteří zajišťovali výklad a několik lektorů pomocných, kteří obcházeli jednotlivé počítače
a pomáhali tam, kde bylo potřeba.
Mezi seniory a lektory se postupně vytvořil velice vřelý vztah, který vyvrcholil
při slavnostním předávání závěrečných absolventských certifikátů. Proteklo i hodně
slz.
Na základě výborných zkušeností jsme se
rozhodli v dalších letech na
tento pilotní projekt již samostatně navázat. Patronát
a organizační odpovědnost
za celý projekt převzal
školní dětský parlament.

Od té doby jsme uskutečnili již 4 další ročníky vzdělávacích seminářů. Kurzy
jsme otevřeli nejen pro seniory, ale i pro další zájemce např. maminky na mateřské
dovolené a obohatili jsme i nabídku kurzů – kromě základních (práce s Windows,
kancelářské programy – Word, Excel, internet a email) jsme nabídli i kurzy tvorby
prezentací v PowerPointu nebo základy fotografování a úpravy fotografií v počítači.
Myslím si, že tento projekt naplňuje řadu výstupů osobnostní a sociální výchovy, pomáhá bourat mezigenerační bariéry, umožňuje žákům poznat život očima učitele, rozvíjí komunikační, organizační i odborné dovednosti. Chceme v něm proto
v dalších letech pokračovat.

