
Опис проекту 

1. Назва проекту.  

Вік живи – вік навчайся (створення комп’ютерних курсів для 

пенсіонерів у Тернополі) . 

2. Обгрунтування актуальності проекту. 

У багатьох людей похилого віку виникають труднощі при користуванні 

новими  інформаційними технологіями, зокрема комп’ютерами. Через це 

вони стають інформаційно та соціально ізольованими від суспільства, часто 

не можуть знайти спільної мови з молодшим поколінням. Крім цього серед 

пенсіонерів є велика кількість людей, які не можуть оплатити навчання на 

комп’ютерних курсах. Тому для вирішення цих проблем у Тернополі 

доцільно відкрити безкоштовні комп’ютерні курси для малозабезпечених 

пенсіонерів. 

3. Цілі і завдання проекту.  

Метою проекту є:  

 подолання інформаційного колапсу різних соціальних груп, 

зростаючої інформаційної, соціальної ізоляції та самотності даної категорії 

громадян; 

 запобігання інформаційному розшаруванню суспільства та 

розриву зв'язку поколінь; 

 подолання психологічного бар'єру у людей старшого покоління в 

освоєнні ІКТ (комп'ютера та Інтернету). 

Проект передбачає виконання таких завдань: 

 масове залучення людей похилого віку до навчання навикам 

роботи з комп’ютером та Інтернетом, а також забезпечення спілкування в 

соціальних мережах, блогах, форумах, для вдосконалення набутих ними 

знань, впевненого спілкування в мережах та залучення до життя суспільства; 



 відновлення зв’язку поколінь шляхом масового залучення 

учнівської молоді до викладання ІКТ людям похилого віку в класах. 

Створення умов для співчування поколінь засобами соціальних мереж, 

СКАЙПу, сайту міста; 

 розробка навчальних курсів та програм для навчання даної 

категорії громадян. 

4. Терміни реалізації проекту. 

Проект має бути реалізований протягом 2013 року. 

5. Анотація проекту. 

У проекті автор пропонує вирішити проблему комп’ютеризації людей 

старшого покоління шляхом відкриття комп’ютерних курсів для пенсіонерів 

у Тернополі, на яких літні люди набудуть досвіду роботи з комп’ютером, 

перестануть вважати себе несучасними та легше зможуть знайти спільну 

мову з молодшим поколінням. 

6. План реалізації проекту. 

Для реалізації проекту спочатку потрібно знайти тих людей, які 

погодилися б його фінансувати. Потім дати оголошення про те, що 

здійснюється набір малозабезпечених пенсіонерів на безкоштовні 

комп’ютерні курси. Рекламу треба розмістити на біг-бордах у найбільш 

відвідуваних куточках міста, щоб якомога більше людей дізналися про 

проект. Курси повинні тривати два місяці і розраховані на 30 занять. Заняття 

на курсах доцільно проводити у другій половині дня у вихідні та будні дні, 

щоб кожному бажаючому було зручно їх відвідувати. На заняттях не 

потрібно вивчати складних теоретичних понять. Великий акцент слід робити 

на практичній частині з націлюванням на подальшу самостійну роботу. 

Програму курсів треба вибудувати таким чином, щоб навчання могло стати в 

нагоді в щоденному житті. Важливу увагу потрібно зосередити на вивченні 

теми Інтернет. 

Програма курсів: 



 Апаратне забезпечення. 

 Поняття операційної системи (ОС). 

 Основні елементи інтерфейсу ОС Windows. 

 Запуск програм головного меню та з робочого столу і їх 

налаштування. 

 Робота з клавіатурою. 

 Структура вікон ОС Windows. 

 Організація файлової системи Windows. Робота з файлами та 

папками. 

 Ознайомлення з текстовим редактором ОС Windows. 

 Операції з текстовими файлами (створення текстового файлу, 

збереження файлу, набір тексту, виділення фрагментів тесту, переміщення, 

копіювання, знищення та відновлення знищених фрагментів, редагування та 

форматування документу, маркери, пошук у тексті тощо). 

 Робота з програмами головного меню. 

 Програма «Провідник». 

 Інтернет. 

Виконання проекту повинно контролюватися міською радою міста  

Тернопіль, а також спонсорами проекту. 

7. Кадрове забезпечення проекту. 

Навчати пенсіонерів повинні спеціалісти з інформатики. Кількість 

викладачів повинна бути така, щоб один викладач був закріплений за трьома 

пенсіонерами. Для викладання потрібно запрошувати як людей з великим 

досвідом (викладачів університетів, вчителів у школах), так і молоде 

покоління, зокрема студентів спеціальності інформатика, для забезпечення 

зв’язку між поколіннями. 

8. Критерії оцінювання ефективності проекту. 

Для оцінювання ефективності проекту після його здійснення учасникам 

курсів доцільно запропонувати заповнити анкети, у яких містяться 



запитання: «Як Ви оцінюєте роботу ваших викладачів?», «Чи порадили б Ви 

іншим пенсіонерам відвідувати такі курси?», «Чи задоволені Ви рівнем 

ваших знань, здобутих на цих курсах?». Позитивні відповіді дозволять 

стверджувати про те, що даний проект є ефективним. 

9. Передбачувані кінцеві результати. 

Кінцевими результатами виконання проекту мають стати підвищення 

комп’ютерної грамотності, а також подолання соціальної та інформаційної 

ізоляції літніх людей.  

10. Ресурсне забезпечення проекту. 

Для фінансування даного проекту потрібно залучати благодійні внески 

спонсорів. 

 

 

 


