Kursy i zajęcia grupowe

Osiedlowy Dom Kultury „Pod Lipami”
Szczegóły | Kontakt: os. Pod Lipami 108a, tel. 61 630 33 47, więcej;
zajęcia z obsługi nowych technologii dla seniorów
zajęcia odbywają się w małych grupach
każdy z zainteresowanych uczestników może przyjść z własnym komputerem,
tabletem, smartfonem
podczas zajęć uczestnicy pokonują własne trudności i bariery związane z
obsługą sprzętu
Dom Kultury „Jędruś” (czasowo wstrzymane)
Szczegóły | Kontakt: os. Armii Krajowej 101, tel. 605 828 857
aktywny kurs obsługi komputera dla osób początkujących, bez żadnych
ograniczeń wiekowych
zajęcia odbywają się w małych grupach od poniedziałku do czwartku w
godz. 9.00-12.00
nauka z wykorzystaniem otaczających nas urządzeń: laptop, smartfon,
aparat fotograficzny
koszt jednej lekcji to 13 zł, płatne u prowadzącego
Dom Kultury oferuje także odpłatnie naukę obsługi smartfona – termin ustalany
podczas kontaktu telefonicznego.
Latarnicy, Akademia Przedsiębiorcy (zajęcia stacjonarne czasowo wstrzymane)
Szczegóły | Kontakty: ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, tel. 504 442 752
zajęcia dla seniorów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Latarnicy
zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki po godz. 17.00
oraz we wtorki w godzinach przedpołudniowych
zajęcia przewidziane są dla minimum 10-osobowej grupy
seniorzy mogą zapisywać się w trybie ciągłym – chętni będą wpisywani do
kolejnych grup
szkolenia obejmują takie tematy jak: podstawy korzystania z internetu i
urządzeń cyfrowych, podstawy korzystania z dostępnych e-usług
publicznych, bankowość elektroniczna dla seniora, multimedia i strony
internetowe, zdrowie w Internecie i teleopieka (np. e-recepty)
Klub Osiedlowy „Krąg” (czasowo wstrzymane)
Kontakt: ul.Dmowskiego 37 , tel. 61 647 42 88, więcej;
kurs bezpłatny
zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 15.30-19.00

zajęcia odbywają się w środy w godz. 17.30-19.00
zajęcia dotyczą podstawowych zagadnień związanych z komputerami i
internetem: obsługa najczęściej używanych stron, zakupy przez internet,
bankowość elektroniczna, komunikatory, poczta e-mail, korzystanie ze
smartfona.
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” (czasowo wstrzymane)
Kontakt: ul. Grabowa 22 B, tel. 691 522 988, więcej;
kurs podstawowy, prowadzony przez informatyka, skierowany jest do osób,
które do tej pory nie miały do czynienia z komputerem lub poznały jego
obsługę w niewielkim zakresie
warsztaty ułatwią dostęp do informacji, kontakt z władzami samorządowymi
i korzystanie z usług świadczonych elektronicznie
Jeżyckie Centrum Kultury (czasowo wstrzymane)
Kontakt: ul. Jackowskiego 5-7, 695 596 150, więcej;
zajęcia odbywają się raz w tygodniu – w piątki o godz. 15.00 i trwają
jedną godzinę zegarową
organizator gwarantuje dostęp do komputera i internetu
Caritas Poznańska (czasowo wstrzymane)
Kontakt: Rynek Wildecki 4a, tel. 61 835 68 50
bezpłatne szkolenia komputerowe i z obsługi tabletu pod hasłem
„Nowoczesny i aktywny senior”
szkolenia obejmują do kilkunastu spotkań trwających po 1,5 godziny
Fotografia cyfrowa: Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes” (czasowo
wstrzymane)
Kontakt: al. Niepodległości 10 , tel. 61 856 92 45, więcej;
zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 14.00
zajęcia dla zaawansowanych
zajęcia prowadzą doświadczeni i cenieni przez seniorów lektorzy i
wykładowcy
koszt: 120 zł-180 zł (w zależności od liczby osób w grupie).
zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy Zoom – organizatorzy
zapewniają pomoc przy oponowaniu obsługi programu, próbne spotkanie
online przed rozpoczęciem kursów

