Nybörjarkurs
i data , mobil, surfplattor och internet
Kursen riktar sig till människor som är nybörjare inom den digitala världen.
Vi träffas fysiskt den första gången för att få våra datorer och/eller mobiler
att fungera med internet. Därefter kommer kursen att hållas på distans så att man
kan sitta hemma och följa kursen på internet med hjälp av videomöten.
Även den funktionen får man hjälp med att få att fungera första gången.
Kursen är upplagd för att på ett enkelt sätt förklara hur de vanligaste programmen
som underlättar vardagen fungerar. Exempel ur innehållet:
✔

Koppla upp mot internet, hur gör man ? Vad ska jag ha för abonnemang ? vad kostar det ?

✔

Hur söker man information på nätet ?

✔

Handla på nätet, hur gör man ? vilka faror finns det ?

✔

Hur vanligt är det med bedrägerier på nätet ? Hur skyddar man sig ?

✔
		

Hur fungerar de vanligasta chatt program, hur ringer man gratis genom internet ?
(t.ex whatsapp, messenger)

✔
		

Vilka vanliga sociala medier finns det, hur fungerar dom ? Vad är bra med dom, vad är dåligt ?
och hur lägger jag upp ett konto ? (t.ex. facebook, instagram, twitter)

✔

Hur lägger jag upp och skickar bilder ?

✔

Hur kan jag prata per video med mina nära och kära ?

✔

Hur tittar jag på film/TV, lyssnar på radio, ljudbok etc. på internet ?

✔

Bankärenden på internet, hur gör man ?

✔

Bank-ID. Hur signerar jag med hjälp av det ?

✔

Hur deklarerar jag på nätet ?

Tid:
Antal gånger:
Pris:
Deltagare:
Man behöver:

Varje tisdag kl 18. Första gången den 1:a december i Sockenstugan i Västervåla
C:a 10 gånger, eller så länge det behövs ...
1500:- , gratis om man är över 60 år
Max. 12 personer
Dator, surfplatta och/eller mobil med kamera, internetfunktion. Eventuell kan vi komma hem
till dem som har behov av hjälp med uppkopplingen före första distans-träffen.

Kursledare:
Arrangör:

Peter Thederan
Sensus studieförbund

Anmälan:

Antingen över nätet på: peter.thederan@sensus.se
eller genom att ringa eller maila Peter på: 073-637 86 68

