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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Малево, община Хасково      Дата: 28.08.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Подобряване на компютърната грамотност на участниците в ГСС 

Описание на проблема: Навлизането на новите технологии в ежедневието ни налага все по-често да 

комуникираме чрез тях. По-възрастните хора и особено онези от тях, които не живеят с заедно с децата и внуците 

си, не умеят да работят с компютри, не познават новите технологии, нямат достъп до интернет и многообразната 

информация, която може да бъде открита там. 

Преди време имаше предложение да се организира курс за компютърна грамотност към читалището, но поради 

финансови причини и липса на материална база (работещи компютри), курсът не се състоя. Същевременно много 

от участниците в ГСС имат близки и роднини в чужбина и комуникацията през интернет би улеснила връзката им 

с тях.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Участници в ГСС предложиха 

да разговарят с техни близки, които умеят да работят на компютър и да ги помолят да отделят време, за да 

помогнат на желаещите от ГСС и от селото да придобият базисни умения за работа с компютър. Две от 

участничките в групата предложиха да поискат от техни близки лаптопи, за да може повече хора едновременно 

да участват в своеобразния курс за компютърна грамотност. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Групата единодушно взе решение да 

се организира курс за компютърна грамотност в читалището, като отделни участници се ангажираха да доветад 

свои внуци или близки, които да обучават възрастните хора. Някои участници се ангажираха да донесат два 

лаптопа, собственост на техни близки, за да може едновременно да се обучават повече хора. 

Ангажирани лица: Веселин Арабаджиев и други участници в Групата за самопомощ и солидарност 

Предприети действия: ГСС организира сбирка, на която се използваха компютърът в читалището и два лаптопа. 

Компетентни младежи – студенти споделиха своя опит и умения; разясниха най-използваната терминология при 

работа: 

 Разчитане на иконите и използването им; 

 Търсене чрез интернет на желана информация в различни области; 

 Писане на текст и принтиране; 

 Комуникация с близки чрез E-mail и Skype. 
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Умеещите да работят с компютър с готовност приеха да помагат на желаещите се да учат и на следващи срещи. 

Веселин Арабаджиев обясни, че всички могат да използват компютъра в читалището, когато имат нужда, а той 

лично ще им помага доколкото може. 

Постигнти резултати:  Над десет души се включиха в импровизирания курс по компютърна грамотност. 

Участниците в ГСС останаха доволни от наученото, от възможността да намират полезна информация в интернет 

и най-вече да общуват безплатно с близките си. 

 

Дата: 31.08.2015 г. 

Изготвил: Грудка Тодорова Георгиева 
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