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«Партнерство у рамках програми IDEA - це
важливий для нас досвід. Діяльність у рамках
проекту дозволить зробити упевненні кроки до
рішення ряду соціально - економічних проблем.
Це в першу чергу комп’ютерна грамотність й
доступ незахищених верств населення до
сучасних технологій та освіти. Ми впевненні,
що результати нашого співробітництва будуть
максимально корисними
мешканцям
Херсонської області».

Участь у тренінговій програмі проекту
допомогла у працевлаштуванні
Успішно застосувавши отриманні знання на тренінгу із
складання резюме в навчальному центрі IDEA при
Херсонському Центрі Соціального Партнерства, вона
блискуче пройшла співбесіду та влаштувалась на
роботу. I тепер вона працівник відомої в місті компанії.
Євгенія Каркіна брала участь у тренінгу „Успішне
складання резюме”. Прийшла на тренінг з питаннями
як правильно написати резюме до великої корпорації,
оскільки наступного дня після тренінгу у Євгенії було
призначено співбесіду. На тренінгу Євгенія отримала
відповіді на питання, що її цікавили з можливих
варіантів правильної поведінки під час співбесіди.
Тільки зупинятися на досягнутому Євгенія не
збирається. I планує підвищити свою кваліфікацію
пройшовши курси з основ веб – дизайну, що дасть
можливість просуватися по кар’єрній драбині у цій
компанії.
Сертифікат проекту – залог успіху
Випускник комп’ютерних курсів проекту „Відкритий світ
інформаційних технологій” Валерій Кудряшов завдяки
сертифікату IDEA отримав офіційне робоче місце. Після
того як Валерій закінчив курси i отримав свій перший
сертифікат , що підтверджує його знання та вміння, з
ним було підписано офіційний трудовий договір.
„Я працював дизайнером в одній з фірм. Оскільки освіти
дизайнера у меня не було, не міг працевлаштуватися
легально. Коли прийшов на курси – а цікавив меня саме
дизайн веб – сайтів – хотів, щоб це сприяло подальшому
працевлаштуванню” - каже Валерій. Зараз Валерій
Кудряшов працює в приватній компанії i займається
зовнішнім дизайном. А ще у процесі навчання Валерій
створив свій сайт для дизайнерів i зараз йде активний
пошук хостингу для розміщення сайту в Інтернеті.
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Проект “Відкритий світ інформаційних технологій”
З лютого 2008 року на базі Херсонського
Центру Соціального Партнерства діє
Навчальний центр IDEA.
Неприбуткова організація PH International (Пі Ейч
Інтернешнл) за фінансової підтримки програми Microsoft
Unlimited Potential (Світ безмежних можливостей)
корпорації Microsoft представляє проект «Відкритий світ
інформаційних технологій» (Information
Dissemination and Equal Access, IDEA). Проект IDEA
створений для розвитку інформаційної грамотності
населення регіонів України, підвищення якості освіти та
рівня соціального й культурного розвитку, а також
поліпшення якості життя людей, які потребують соціальної
підтримки.
Проект реалізується на базі 7 навчальних центрів у
Донецьку, Сімферополі, Херсоні, Черкасах, Сумах, Вінниці
та Чернівцях. Центри організовані в партнерстві з
недержавними організаціями та інформаційними
центрами за підтримки регіональних та муніципальних
гілок влади. Планується, що в результаті реалізації
проекту в 2008 році близько 2800 чоловік зможуть здолати
бар'єр відсутності навичок роботи з комп'ютером та
Інтернетом і тим самим відкрити для себе нові можливості
на ринку праці.

Діяльність проекту «Відкритий світ
інформаційних технологій»
спрямована на розширення
можливостей доступу до
інформаційних технологій,
удосконалювання технічних навичок і
можливостей для безробітної та/або
частково зайнятої молоді, молодих
людей, що перебувають у
невигідному соціально-економічному
положенні, осіб з обмеженими
можливостями здоров'я, людей
похилого віку і т.д.

Навчальні заняття по проекту «Відкритий світ інформаційних
технологій» орієнтовані не просто на надання можливості
отримувати знання в області сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, але й на застосування цих знань на
практиці для поліпшення умов життя в кожному окремо взятій
місцевій громаді.
Слухачі курсів, які успішно закінчили навчання, отримують
іменний сертифікат програми «Світ безмежних можливостей»
корпорації Microsoft, дійсність якого роботодавці можуть
перевірити на веб-сайті проекту:
Http://www.idea-ukraine.org/about/

БЮЛЕТЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
№ 12 (20) червень 2008

Новини та події
У рамках проекту “Відкритий світ інформаційних технологій”
Тренінг “Соціальний захист безробітніх”
24
лютого відбувся тренінг „Соціальний захист
безробітних”. Це перший захід із серії тренінгів та семінарів,
що проходитимуть у рамках проекту „Відкритий світ
інформаційних технологій” на базі Учбового центру IDEA
при Херсонському Центрі Соціального Партнерства .
Учасниками заходу були старшокласники, студенти
соціальних факультетів, молоді спеціалісти, волонтери
громадських організацій.
Протягом заходу розглянуто ряд важливих питань:
- Зміст поняття „ринок праці”;
- Види та типи зайнятості та самозайнятості;
- Причини безробіття та соціальний захист безробітних;
- Роль держави у сфері зайнятості;
- Соціальне партнерство у вирішенні проблем зайнятості
жінок.
Знання отриманні під час тренінгу „Соціальний захист
У Херсонi вiдкрився учбовий центр соцiально безробітних” підвищують обізнаність у сфері зайнятості,
освiтнього проекту „Вiдкритий свiт iнформацiйних сприятимуть покращенню мотиваційного процесу в пошуку
роботи та підвищенню власної самооцінки.
технологiй”( IDEA).
Вiдтепер херсонцi матимуть змогу пройти навчання
Тренінг “Успішна співбесіда”
новiтнiм iнформацiйно комунiкацiйним технологiя у
центрi IDEA при Херсонському Центрi Соцiального 18 травня на базі Центру Соціального Партнерства
відбувся відео - тренінг «Успішна співбесіда» у рамках
Партнерства.
21 лютого вiдбулось вiдкриття Центру та прес проекту „Відкритий світ інформаційних технологій”.
Мета: формування навичок ефективної самопрезентації
конференцiя з цiєї нагоди.
Перед присутнiми представниками засобiв масової під час працевлаштування.
iнформацiї, органiв влади та громадських органiзацiй Завдання:
- обговорити досвід та інформаційний матеріал щодо
виступили:
- Яна Курченко, Директор програми „Вiдкритий свiт поведінки під час співбесіди;
- надати можливість учасникам побачити себе «очима
iнформацiйних технологiй”( IDEA) в Українi;
- Оксана Наумова, Координатор учбового центру при інших людей»;
- обговорити значення «іміджу» під час співбесіди, чіткого
Херсонському Центрi Соцiального Партнерства;
- Людмила Ямщикова, заступник голови правлiння формулювання власної позиції та інтересів;
- напрацювати особистий арсенал засобів мовлення
ХМГО Центр Соцiального Партнерства.
Учасники прес
конференцiї дiзналися детальну (інтонації та змісту), навички зрозуміло викладати свої
iнформацiю про дiяльнiсть програми, напрямки її думки та аргументувати свою точку зору;
роботи та можливостi, як стати слухачем Учасники тренінгу отримали багато теоретичних
комп'ютерних курсiв, а також отримали можливiсть відомостей, та змогли перевірити свої уміння під час
власної презентації та практичних вправ.
стати першими вiдвiдувачами Учбового центру IDEA.

Відкриття Навчального Центру
соціально-освітнього проекту IDEA

Випусники комп’ютерних курсів та учасники тренінгової програми у рамках проекту
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Курси за навчальною програмою “Світ безмежних можливостей”

Основи роботи з комп’ютером
Курс основи роботи з комп'ютером - це введення в ІТ
і технології комунікацій. Особливу увагу в цьому курсі
приділяється комп'ютерним та мережевим
технологіям. Протягом курсу слухачі знайомляться з
основними внутрішніми і зовнішніми компонентами
апаратного забезпечення, необхідних для роботи
комп'ютера. Опрацьовуються значення і функції
операційної системи, додаткові можливості для
підвищення продуктивності роботи користувачів і
технологій мережевих комунікацій, а також їх роль в
представленні різних технологій споживачам і IT спеціалістам. Курс включає огляд інструментів для
роботи з текстом і електронними таблицями,
підготовки презентацій і роботу в Інтернеті.
Основи роботи з цифровими мультимедійними
даними
Курс "Основи роботи з цифровими мультимедійними
даними на комп'ютері" знайомить слухачів із засобами
запису і редагування музики, фотографій і відео, а
також управління цими мультимедійними даними. В
цьому курсі слухачі отримують навички базової
роботи з цифровими фотографіями, що включає вибір
камери, отримання якісних знімків і опрацювання
результатів. Слухачі навчаться редагувати і
покращувати файли мультимедійних даних за
допомогою різних засобів цифрової обробки.
Основи роботи в Інтернете і всесвітній мережі
World Wide Web
Курс "Основи роботи в Інтернет і всесвітній мережі
World Wide Web" навчає навігації в мережі Інтернет,
використанню пошукових систем, роботи з
електронною поштою та створенню веб-сторінок за
допомогою Microsoft FrontPage. На заняттях слухачі
навчаються підключатись до Інтернет і друкувати
веб-сторінки, а також вивчать основи безпеки в
віртуальному просторі, отримують основні дані про
засоби Microsoft Outlook для організації персональних
даних, керування ними і роботу з електронною
поштою.
Основи веб-дизайну
Курс "Основи веб-дизайну" опрацьовує весь процес
створення веб-сторінок - від основи HTML до стратегії
проектування і створення повно-функціонального
веб-вузла. Спочатку слухачі знайомляться зі
структурою стандартної веб-сторінки, навчаються
створювати просту HTML-сторінку і працювати з вебтекстом і графікою. Сторінок.

Сайт Херсонського Центру Соціального Партнерства

Основи роботи з текстом
Курс "Основи роботи з текстом" розповідає про
користування текстового процесора для створення і
редагування різних особистих і ділових документів, від
простих листів і службових нотаток до складних
документів з графікою і таблицями. Спочатку слухачі
створюють і редагують робочі варіанти простих
текстових документів, створених в програмі Word,
поступово переходячи до використання шаблонів та
складного форматування. Подальші уроки присвячені
питанням створення документів: роботі з полями
сторінки, розподіленню тексту на абзаци, визначенню
міжрядкових інтервалів, настроюванню табуляції,
нумерації сторінок, роботі з параметрами сторінки і
створенню верхніх і нижніх колонтитулів. Слухачі
навчаються вставляти графіку в документи Word,
додавати колонки з таблицями.
Основи роботи з презентаціями
Курс "Основи роботи з презентаціями" дає всі необхідні
знання для створення наочних електронних
презентацій, від простих слайд-шоу до
мультимедийних презентацій з використанням графіки,
відео і звуку. На перших уроках слухачі навчаються
створювати, редагувати і форматувати свої перші
презентації. Потім вони набувають навички роботи з
шаблонами презентацій і майстрами слайдів
PowerPoint. Після цього вони навчаються додавати в
слайд-шоу графіку, анімацію, звук, відео кліпи і
різноманітні вбудовані функції.
Основи роботи з базами даних
В курсі "Основи роботи з базами даних" подаються
основні відомості про використання реляційних баз
даних для створення таблиць, форм і звітів. Спочатку
слухачі вивчають основні поняття про бази даних і
потім переходять до створення особистих баз даних за
допомогою Access 2002, а також навчаються
редагувати і змінювати таблиці, організовувати і
зберігати в них інформацію. На цій основі слухачі
створюють і виконують запити, задають умови пошуку,
створюють поля, що містять розрахункові функції та
багато табличні запити.
Основи роботи з таблицями
Курс "Основи робот з таблицями" навчає основам
роботи з електронними таблицями, включаючи їх
створення, редагування даних, будування діаграм і
графіків та публікацію в Інтернеті. На перших заняттях
слухачі створюють, редагують і друкують електроні
таблиці, потім вони навчаються форматувати рядки,
стовпчики та комірки. Вони знайомляться з відступами,
проміжками сторінок і різноманітними параметрами
друку.

http://spc.ks.ua

