
                     Школа цифрової грамотності у бібліотеці 

        У наш час мало хто може уявити свою роботу, освіту, дозвілля без електронних 
засобів зв'язку. Різні види електронної комунікації, такі як мобільний телефон, комп'ютер та 
Інтернет-технології заполонили наше життя. За умови їх раціонального використання ці 
засоби дійсно розширюють можливості людей, задовольняють інформаційні, освітні, 
культурні потреби, відкривають безмежний простір для спілкування та самовираження. 

  В умовах сучасного інформаційного суспільства особливої актуальності набуває проблема 
подолання зростаючої соціальної ізоляції та самотності людей старшого віку, які не володіють 
комп'ютером. Часто у пенсіонерів є час і бажання освоїти щось нове, знайти однодумців, 
перспектива організувати за допомогою комп'ютера якусь роботу чи хобі. Проте, щоб ефективно 
використовувати можливості, які надає ПК та Інтернет, необхідні певні знання та навички. 

  Саме тому для успішної адаптації в сучасному суспільстві старших людей нашої громади на 
базі Березнівської центральної бібліотеки уже кілька років поспіль діє «Школа цифрової 
грамотності для дорослих». Навчання - безоплатне та проходить відповідно до розроблених 
програм з урахуванням вікових особливостей та потреб самих користувачів, що передбачає 
теоретичне і практичне опанування знань. Для літніх громадян - це можливість не лише для 
саморозвитку, а й розширення кола спілкування. І дуже класно, що в поважному віці є пенсіонери, 
які хочуть йти в ногу з часом. Після завершення курсу, який триває два місяці, слухачі отримують 
практичні навички, які використовують для активного ділового та особистого листування, 
відправлення копій документів в будь-яку точку світу, безкоштовного зв'язку з друзями і родичами 
за кордоном, друкування своїх мемуарів, читання в інтернеті газет в електронному варіанті, 
прослуховування музичних записів, перегляду улюблених фільмів, цікавих інтелектуальних ігор у 
хвилини відпочинку, купівлі та продажу через Інтернет речей тощо. Крім комп'ютерної 
грамотності, бібліотекарі розробили як бонус індивідуальні тренінги із мобільної грамотності, які 
покликані навчити слухачів користуватися сучасними телефонами й відчути всі переваги новітніх 
технологій. Під час заняття навчаємо як «підкорити» сенсорну панель, набирати номери телефонів, 
зберігати контакти, створювати повідомлення, працювати з месенджерами, РІау Магкеї, 
завантажувати додатки і використовувати їх, а також шукати інформацію в Інтернеті і перевіряти 
смартфон на віруси. 

  Стати учасником такого навчання можна, завітавши до Інтернет- центру Березнівської 
центральної бібліотеки за адресою: м. Березне, вул. Київська, 10. 

  Курси сприяють не лише практичному оволодінню основами комп'ютерно ї 
грамотності,  ефективному використанню його у своїй повсякденній діяльності, розширенню 
комунікативних зв'язків, соціального та інформаційного спілкування, а й розвитку їхньої пам'яті, 
уваги, здатності орієнтуватися в нових умовах, бути самостійними, впевненими і незалежними, 
вести активний спосіб життя. 

  Запрошуємо всіх бажаючих до Березнівської центральної бібліотеки на навчання. 
 

                                                                            Ольга ЛЕВЧЕНКО, 
                                                           бібліотекарка Інтернет-центру. 


