Koristna raba interneta – računalniški tečaj za starejše
V Zavodu za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta smo kot pomembno
poslanstvo zastavili tudi izobraževanje starejših o koristni rabi
sodobnih tehnologij. V okviru tega pripravljamo serijo krajših tečajev, ki so
vezani predvsem na rabo interneta kot medija, ki lahko človeku v
številnih pogledih olajša vsakdanja opravila. Na preprost, razumljiv
način dokazujemo, da računalniki in internet niso vir odtujevanja, temveč povezovanja. Poleg tega
nam ta tehnologija omogoča prihranek časa in denarja.

V 20-urnem tečaju se učimo o naslednjih temah:
Dober dan, internet - Osnovni tečaj, kjer spoznamo osnovno
delovanje računalnika in se naučimo dostopati do interneta. Primeren
je za vse, ki se prvič spoznavajo z računalnikom, pa tudi za tiste, ki so
računalnik mogoče že uporabljali, ne znajo pa še dostopati do
interneta in ga koristno uporabljati. Na tem tečaju predstavimo
osnovne komponente in delovanje računalnika, okolje Windows
razložimo toliko, da znajo uporabniki poiskati določen program in ga
zagnati, nato pa preidemo takoj na spletne brskalnike in predstavimo
osnovne principe spletnih strani ter brskanja po njih.
Učinkovito iskanje informacij - Splet je lahko odličen vir znanja. Tečaj
ponuja preproste, a učinkovite načine, kako najti za nas relevantne
informacije. Udeleženci spoznajo delovanje iskalnikov, vključno z možnostmi
za napredno iskanje. Predstavimo tudi nekaj večjih, zaupanja vrednih strani,
na katerih lahko preverjajo relevantnost informacij, seveda pa prisluhnemo
tudi udeležencem in skupaj z njimi na praktičnih primerih poiščemo
informacije, ki jih želijo.
Elektronska pošta – Z udeleženci, ki še nimajo elektronskega naslova, bomo
najprej predal registrirali. Predstavili bomo različne možnosti uporabe spletne pošte,
nato pa na praktičnih primerih pokazali praktičnost in udobje uporabe te hitre in
brezplačne storitve.
Skype – brezplačno telefoniranje - V obdobju, ko sta
računalnik in dostop do interneta v večini stanovanj že
standard, postaja telefonija odvečen strošek. Brezplačni
programi namreč omogočajo, da se lahko pogovarjamo (in
hkrati tudi vidimo) z osebo na katerem koli koncu sveta –
brezplačno. Poleg tega je takšna oblika komunikacije lahko
celo kakovostnejša in varnejša od navadne telefonije. Na tečaju predstavljamo program Skype, ki
ga uporablja skoraj 500 milijonov uporabnikov širom sveta. Z njim je poleg videotelefonije mogoče
tudi dopisovanje (chat oz. klepet), pošiljanje datotek in še vrsta drugih opravil.
Spletne trgovine – Zakaj bi hodili v velike nakupovalne
centre, tavali od trgovine do trgovine, če lahko nakupujemo
varno in brezskrbno kar iz domačega naslonjača? Na tečaju
predstavimo prednosti takšnih nakupov, pokažemo načine,
kako lahko s spletom prihranimo tako pri času, kot tudi pri
denarju. Pogledali si bomo, kako poiskati trgovine z
najcenejšim izdelkom, ter kako primerjati določene izdelke
med sabo. Udeleženci lahko v naši testni trgovini sami
opravljajo poskusne nakupe, da se seznanijo s principom
delovanja spletnih trgovin. Po končanem tečaju bodo ugotovili,
da je le-ta enak nakupu v »klasičnih« trgovinah, le da jim bo
po opravljenem spletnem nakupu ostal čas in denar še za kakšno drugo, prijetnejše opravilo.

Prednosti naše ponudbe:
9 Tečaje izvajamo v vašem kraju.
9 Vsebine in potek tečajev prilagajamo predznanju udeležencev.
9 Pridobljeno znanje je uporabno v vsakdanjem življenju in pomaga prihraniti
čas in denar.
9 Poleg vodje je na tečaju vedno prisoten tudi asistent, ki udeležencem pomaga
pri morebitnih težavah.
9 Po zaključenem tečaju je možna tudi individualna pomoč na daljavo (s
pomočjo interneta).
* Pripravljamo tudi tečaj o spletnih bankah.

Za več informacij pokličite na 041 783 469 (Roman Čretnik), ali pišite na naslov:
roman.cretnik@zlataleta.com.

Posebna ponudba za društva upokojencev
V primeru, da je naročnik tečaja društvo upokojencev, dobi društvo za doplačilo 50€ lastno
spletno stran, ter dodatno usposabljanje za upravljanje z njo. Na ta način želimo
vzpostaviti nov komunikacijski kanal za starejše, hkrati pa zgraditi mrežo med vsemi društvi
upokojencev po Sloveniji. Kot zavod za medgeneracijsko povezovanje s to mrežo vzpodbujamo
rabo interneta pri starejših, svetu pa dokazujemo, da je lahko tudi starost lepa in
aktivna.

