Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Bolevec
připravilo pro své klienty na období 2019/2020

INFORMAČNĚ–TECHNOLOGICKÉ AKTIVITY
POČÍTAČOVÉ KURZY
Nabízíme výuku práce na počítači a s internetem ve 4 počítačových kurzech.
Konkrétní náplň jednotlivých kurzů najdete na našich webových stránkách
nebo je k vyzvednutí na recepci TOTEMu. Otevření kurzu je vždy závislé
na dostatečném počtu přihlášených. Při kurzech pracujeme výhradně
na našich noteboocích, které mají operační systém Windows 10.
Komu je určeno: seniorům
Lektor:
Ing. Michaela Svobodová
Kdy probíhá: úterý 9:00 – 11:00 hod.
Počítač jako parťák 1
11:15 – 13:15 hod. Orientuji se a sdílím s přáteli 2
14:00 – 16:00 hod. Na síti doma i ve světě 3
16:15 – 18:15 hod. Jsem „onlajn“ a mám přehled 4
Termíny kurzů: Kurz se skládá ze 4 dvouhodinových setkání
(24.9.2019, 1.10.2019, 8.10.2019, 15.10.2019).
Účastnický poplatek:
Kurz „Počítač jako parťák 1“ je určen pro začátečníky a je zdarma, ostatní
kurzy jsou s poplatkem 400 Kč / 4 dvouhodinová setkání.
U koho získáte podrobné informace:
Mgr. Jana Pittnerová, tel.: 377 260 425, mob. 777 980 462, e-mail:
pittnerova@totemplzen.cz

KURZ PRÁCE S CHYTRÝM TELEFONEM
Cílem kurzu je zvládnout základní ovládání moderních telefonů s operačním
systémem Android a vědět, jak ho využít podle vlastních potřeb. V kurzu
se dozvíte informace o vašem telefonu a jeho nastavení, o možnostech
příslušenství, propojení pro přenos dat, základní popis a ovládání
operačního systému Android, jak telefon využívat pro telefonování, SMS,
pořizování a posílání fotografií a videí a využívání dostupných praktických
aplikací.
Kurz nabízíme ve 2 úrovních: Spolu krok po kroku a Propojím
se s ostatními.
Konkrétní náplň jednotlivých kurzů najdete na www.totemplzen.cz nebo
na recepci TOTEMu.
Komu je určeno: seniorům
Lektor:
bude upřesněno
Kdy probíhá:
bude upřesněno
Účastnický poplatek:
Kurz „Spolu krok po kroku“ je určen pro začátečníky a je zdarma, kurz
„Propojím se s ostatními“ je s poplatkem 400 Kč / 3 dvouhodinová setkání.
Zatím pouze evidujeme ZÁJEMCE o tento kurz. O termínu zahájení kurzu
budou zájemci informováni.
U koho získáte podrobné informace:
Mgr. Jana Pittnerová, tel.: 377 260 425, mob. 777 980 462, e-mail:
pittnerova@totemplzen.cz

VOLNÝ INTERNET
V prostorách našeho centra je možné zdarma využít wifi připojení
pro vlastní notebooky v otevírací době TOTEM Bolevec, z.s.
Komu je určeno: veřejnosti
Volný internet s poradou / s dopomocí
Komu je určeno: seniorům, kteří právě procházejí některým z nabízených PC
kurzů
Dobrovolník: Jan Trčka
Kdy probíhá: dle domluvy recepce s dobrovolníkem

Pozn.: Kompletní nabídka TOTEMových aktivit je k dispozici na webových
stránkách www.totemplzen.cz nebo na požádání v papírové podobě
v prostorách TOTEM, z.s., Kaznějovská 51, Plzeň.

