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Ældre hjælper ældre

Der er vejledere til at
undervise flere dage om ugen!

LÆR AT BRUGE
DIN COMPUTER
iPad eller Tablet...
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Har du lyst til at lære noget
om EDB?
Som nybegynder står man over for en
række udfordringer og det er let at blive
usikker, når man ikke er fortrolig med at
bruge computer eller iPad/Tablet i dagligdagen.

Det har datacaféen i Englystparken
løsningen på!
Vil du lære noget om tekstbehandling,
regneark, databaser, Internet, WIN 10,
sende E-mail eller lære at bruge din
computer, sikkerhedsprogrammer og
meget mere.

Kun fantasien sætter grænser…
Vi tager udgangspunkt i dine interesser
og behov, hvad enten det er brug af
mus og tastatur, computerens vedligeholdelse, E-mail, bank, SKAT eller digital
post. Den nye NemID nøgleapp.
Undervisningen er for dig, der har egen
Tablet, iPad eller bærbar computer.
Du kan også gøre brug af Datacaféens stationære PC'er.

Kurserne giver dig bl.a. mulighed for at bruge dit udstyr
bedre i hverdagen, hvad enten det handler om at se film,
sende og modtage E-mail, digital post, downloade programmer og brug af App eller vedligeholdelse af dit IT-udstyr med
virusbeskyttelse.
Kontakt os og hør nærmere om hvad
vi kan tilbyde netop dig.

Hvornår er Datacaféen åben?
Der er undervisningshold mandag - fredag af
1-1½ times varighed afhængig af hvad der undervises i.

Kursusstart i januar og september
Du medbringer din egen bærbare eller iPad/Tablet.
Der er fra 4 - 8 pers. på hvert hold.
Prisen for undervisningen kan variere fra
kr. 150,- til kr. 250,- pr. undervisnings periode.
Det kan være individuelt hvor mange timer de
enkelte lektioner strækker sig over.

Hjælpe Café og Multimedieværksted
I hjælpecaféen har du mulighed for at komme forbi
som helt uøvet, med din egen Tablet, iPad,
mobiltelefon og bærbare computer og få hjælp
til en grundlæggende indsigt i dit produkt.
Du kan få hjælp til et problem du har fået med dit
udstyr- eller hvis der er noget andet der driller.
(Vi kan dog ikke reparere maskinerne.)
Har du et VHS bånd du gerne vil have overspillet til en
DVD eller ekstern harddisk, kan vi også hjælpe.

Caféen har åbent tirsdage fra 13. - 14.00
Der vil være en symbolsk betaling på
kr. 25,00 pr. påbegyndt time.

Du er altid velkommen til at kigge ind
(det koster ikke noget)

Evt. rettelser og/eller anden
aktuel information henviser vi til opslag
på vores opslagstavle ved Datacaféen
eller på vores hjemmeside…

