
Az Erasmus+ projektünk motivációs kérdőívéről

A tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság szerteágazó közművelődési, kulturális, 
értékfeltáró és közösségépítő tevékenységrendszere mellett koordinátora is egy Erasmus+ 
nemzetközi projektnek, melynek címe: Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális 
készségeinek fejlesztéséhez. CNESA (Szerbia), HUREF (Románia), Marthos o.z. (Szlovákia) 
partnereinkkel folyamatosan dolgozunk azért, hogy összeálljon végül a jó gyakorlat 
gyűjteményünk. Időközben születnek olyan dokumentumok is projektünk során, melyek 
alkalmasak „bevetésre”, tesztelésre. Martosi partnerünknél korábban megtartott találkozónk 
eredménye egy motivációs kérdőív, melyet most közre is adunk, s ajánlunk további 
használatra.

Két generáció egymás mellett 
Érdekes és izgalmas a közös nevező megléte a négy partner között: erdélyi és szerbiai 
partnereink otthonosan mozognak a digitális fejlesztés területén. A felvidéki szervezet viszont 
a fiatalok megszólításának lehetőségeit és motivációs tényezőit térképezi föl a projektben: 
azon ifjú generációéit, melynek tagjai aztán segíthetik az informatikai jártasságot megszerezni 
kívánó időseket a gyakorlati fogások elsajátításában, begyakorlásában. Szó szerinti 
mentorkodásról van itt szó: egy-egy számítástechnikai képzésen a vállalkozó szellemű 
fiatalság az okostelefon bekapcsolásától az internethez való csatlakozáson, a Facebook 
posztok készítésén át akár az Ügyfélkapu használatáig, egy webáruházban való vásárlásig 
vagy az unokák skype-os hívásáig mutatja be az új ismeretek alkalmazását nagypapáknak és 
nagyiknak. 

Ami nélkül nincs közös hang
Hol lehet ilyen segítőkész fiatalokra lelni? Mi hozhatja közelebb az időben két oly távoli 
generáció tagjait? Nem egyszerű kérdések ezek, bizony. Az a fiatal, aki egyébként is 
elkötelezett önkéntesként segít, támogat, másokért dolgozik szabadidejében, csak egy lépésre 
van egy hasonló új feladatától, könnyebben megnyerhető a nemes ügynek. S ha 
élményszerűvé tesszük az együtt, a két generáció által eltöltött közös órákat, mélyül az emberi 
kapcsolat - de egyúttal szűkül a szakadék is köztük. Létrejön egy egyre szorosabbá váló 
kötelék: a fiatalok ráéreznek a segítségnyújtás új ízére, értelemmel látják feltöltődni a 
támogató odafordulást, ott, helyben tapasztalják munkájuk eredményét. Leül egymás mellé 
két távoli generáció, szót értve egymással, figyelemmel tekintve a másik embertárs igényeire, 
kérésére, érzéseire.
Cél tehát a fiatalok motivációjának megismerése, feltérképezése. Ehhez kérdéseket állítottunk 
össze, melyekre az "igen" válaszok száma ad tájékoztató információt a motiváció mértékéről. 
A kérdőív alapján az elérések és a bevonások számát tudnánk növelni és nyomon követni.


