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Projekto tikslai ir uždaviniai
Mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę atskirtį, motyvuojant
juos pažinti skaitmenines technologijas bendrystėje su jaunąja karta ir
skatinant tobulinti jų skaitmeninius įgūdžius

1. Įvertinti senjorų IT mokymosi poreikius bei parengti mokymo
medžiagą

2. Parengti jaunuosius mokytojus darbui su vyresnio amžiaus

žmonėmis, organizuoti bendras jaunimo ir senjorų veiklas, stiprinant
skirtingų kartų socialinius ryšius bei senjorų skaitmeninius
gebėjimus

3. Įsigyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams

informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingas priemones
(įranga, programos) bei sustiprinti MČTAU ir Kauno TAU
klausytojų pagrindinius skaitmeninius gebėjimus

3

2022 m. II ketv.
2022 05 16 Projekto pradžios ir pristatymo renginys MČTAU
bendruomenei
2022 05 25 Projekto pradžios ir pristatymo renginys Kauno
TAU bendruomenei

 Apskritojo stalo diskusija apie vyresnio amžiaus žmonių
skaitmeninių įgūdžių ugdymo ypatumus

 Vyresnio amžiaus žmonių apklausa „Kaip TAU
klausytojai mokosi IT ir naudojasi kasdieniame
gyvenime, kodėl kai kurie nesimoko?“
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2022 m. III – IV ketv.
 Mokymo medžiagos parengimas
 MČTAU ir Kauno TAU kompiuterių klasės įrangos





įsigijimas
Jaunųjų lektorių atranka ir parengimas senjorų mokymui
Bendri jaunimo ir TAU klausytojų IT užsiėmimai
MČTAU IT fakulteto savanorių (mentorių) apmokymas
Motyvacinės akcijos „Senjorų dienos internete“
organizavimas
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Iki 2022 m. gruodžio 31 d. nustatomi šie
kiekybiniai kriterijai
 suorganizuoti ne mažiau kaip 2 renginiai, kuriuose informuota

apie mokymų veiklų informacinių technologijų srityje galimybes ir
naudą, kiekviename iš jų dalyvavo ne mažiau kaip 50 vyresnio
amžiaus žmonių;

 į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partneriai
(jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos ir (ar)
vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančios organizacijos);

 parengta ne mažiau kaip 10 jaunų žmonių vyresnio amžiaus

žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje
ugdyti;

 į mokymų veiklas informacinių technologijų srityje įtraukta ne
mažiau kaip 80 vyresnio amžiaus žmonių (dalyvaujantieji
keliose veiklose skaičiuojami tik vieną kartą);
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Iki 2022 m. gruodžio 31 d. nustatomi šie
kokybiniai kriterijai
 užtikrinta, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra

pagrįstos vyresnio amžiaus žmonių poreikiais, suplanuotos
remiantis jų padėties analize ir yra orientuotos į jų interesus

 sudarytos sąlygos, kad vyresnio amžiaus žmonės būtų

skatinami tobulėti ir ugdyti reikalingus gebėjimus ir įgūdžius
informacinių technologijų srityje

 siekiant kartų solidarumo, sudarytos galimybės jaunimui
įsitraukti į bendras veiklas su vyresnio amžiaus
žmonėmis, įgyjant kompetencijų, reikalingų vyresnio
amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių
technologijų srityje ugdyti
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Šiandien apskritojo stalo diskusija
 MČTAU vykdomo Nordplus Adult programos projekto
„Skaitmeninė parama: gairės lektoriams kaip palengvinti
senjorų gyvenimą skaitmeniniame pasaulyje” geroji patirtis.
Dr. Jurgita Rotomskienė.

 Vyresnio amžiaus žmonių apklausos „Kaip TAU klausytojai
mokosi IT ir naudojasi kasdieniame gyvenime, kodėl kai
kurie nesimoko?“ rezultatų pristatymas. Dr. L. Štelbienė

 Tolimesnio bendradarbiavimo planų aptarimas
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