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Datakurs for pensjonister
Melsomvik 20. - 24. februar 2017

Datauke for nettbrett, er et tilbud til deg som vil lære mer om
hvordan digital teknologi kan ha betydning i din egen hverdag!
Internett er kommet for å bli. Noen hevder endog at tilgang til Internett bør være en
menneskerett. Utviklingen raser fremover og den som ikke behersker digitale tjenester
vil om få år være helt avhengig av andre til grunnleggende oppgaver i hverdagen.
For å delta trenger du kun ditt eget nettbrett og eller smarttelefon. Du trenger ingen
forkunnskaper!
Pris:

Pris kr 5.900,-. Prisen inkluderer kursavgift, overnatting og alle måltider
Kr 4.800,- for dagdeltakere m/lunsj

Frist:

Påmeldingsfrist fortløpende

Sted:

Nestor, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik

Påmelding:

Ring Anne på tlf 33 33 55 00, e-post: post@nestorutvikling.no eller bruk
vårt påmeldingsskjema på www.nestorutvikling.no

www.nestorutvikling.no

DATA
Vår erfaring viser at mange av de som ikke er født inn i den digitale alderen
trenger tid til å forstå hva teknologien kan brukes til og hvordan den kan brukes.
Datauka for nettbrett er et tilbud til alle som vil lære mer om hvordan digital
teknologi kan ha betydning i egen hverdag.
For å delta trenger du kun ditt eget nettbrett og/eller smarttelefon. I forkant av
kurset tar vi kontakt med deg for å kartlegge dine forkunnskaper og behov.
Undervisningen foregår som temaforelesninger i større grupper, demonstrasjoner
i mindre grupper og med individuelt arbeid med oppgaver. Vi tilbyr også teknisk
hjelp med oppgradering av enheten din og opprydding i brukeridentiteter og
passord.

Dette lærer du på kurset:
•
•
•
•

Kommunikasjon med nettbrett og smarttelefon
Praktisk bruk av internett med bruk av digital ID
Hva er apper
Muligheter med nettbrett og smarttelefoner

Ta med:
Du må ha med eget nettbrett/smarttelefon med
lader og eventuelle passord og pinkoder
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Program: (Med forbehold om endringer)
Mandag 20. februar
1100 - 1145
1200 - 1245
1300
1400 - 1545
1600 - 1645
1900

Åpning av kurset. Forventninger og praktisk informasjon
Din teknologiske fremtid, v/rektor Terning Dahl Hansen
Lunsj
Grunnleggende kommunikasjon med nettbrett og smarttelefoner
Oppgaver og veiledning
Middag

Tirsdag 21. februar
0900 - 0945
1000 - 1245
1300
1400 - 1545
1900
2030

Kort repetisjon og gjennomgang av oppgaver
Digital kommunikasjon med barn og barnebarn
Lunsj
Demonstrasjoner, oppgaver og veiledning
Middag
Underholdning med Kahoot: ta med nettbrett eller smarttelefon

Onsdag 22. februar
0900 - 0945
1000 - 1245
1300
1400 - 1545
1900

Kort repetisjon og gjennomgang av oppgaver
Internett for deg: Hva bør du kunne?
Lunsj
Demonstrasjoner, oppgaver og veiledning
Middag

Torsdag 23. februar
0900 - 0945
1000 - 1245
1300
1400 - 1545
1900
2030

Repetisjon og gjennomgang av oppgaver
Internett - Bruk din digitale ID
Lunsj
Demonstrasjoner, oppgaver og veiledning
Middag
Underholdning

Fredag 24. februar
0900 - 0945
1000 - 1215
1215 - 1245
1300

Repetisjon og gjennomgang av oppgaver
Datasikkerhet for vanlige folk
Slik lærer du mer
Lunsj
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