Computercursussen voor senioren.
De vakantie is weer voorbij.
Door de Stichting Mederiacum worden al 8 jaar met veel succes
computerlessen gegeven. Alle lessen vinden plaats in het
Ontmoetingscentrum “de Aaj Bieb”, Markt 70 te Melick. Omdat er
gewerkt wordt met kleine groepen (6 cursisten en 2 begeleiders) kan er
veel aandacht besteed worden aan elke cursist afzonderlijk. Iedere cursist
heeft in de les de beschikking over een “eigen” computer, waarop hij alle
handelingen, die via een beamer op een groot scherm eerst worden
uitgelegd en voorgedaan, meteen kan uitvoeren. Op de woensdag- en
vrijdagmiddag zijn er de gratis oefenmiddagen. Onder begeleiding kan dan
alle lesstof die in de voorgaande lessen behandeld is nog eens geoefend
worden. Dit wordt door de cursisten bijzonder op prijs gesteld en is uniek
te noemen. Stichting Mederiacum geeft u de mogelijkheid om in een
ontspannen en gemoedelijke sfeer, zonder stress en in een aangepast
tempo, kennis te maken met de mogelijkheden die een computer u te
bieden heeft. De belangstelling voor de cursussen is dan ook erg groot. Op
maandag 22 september 2014 begint er weer een nieuw cursusseizoen. De
eerste cursussen zijn al volgeboekt. Wilt u dit cursusseizoen nog starten,
meld u dan zo snel mogelijk aan.
Afhankelijk van uw eigen wensen en van welk computersysteem u thuis
gebruik maakt kunt u starten met de volgende cursussen:
 Cursussen voor beginners (met Windows 7) en ook aparte
cursussen met het nieuwste besturingssysteem (Windows 8.1).
 Cursussen internetten, e-mailen, downloaden en
internetbankieren.
 Cursussen digitale fotobewerking met Picasa 3.
 Workshops Windows 8.1 (voor mensen die zijn overgestapt van
Windows XP, Vista of Windows7 naar Windows 8.1).
 Cursussen voor het werken met een I-Pad of andere tablets.
Om de vervolgcursussen goed te kunnen volgen, zult u een
beginnerscursus gevolgd moeten hebben of in elk geval zelfstandig met
een computer moeten kunnen werken.
De meeste boeken die in de cursussen gebruikt worden zijn door de
betreffende docenten/begeleiders zelf geschreven en sluiten daardoor
naadloos aan op de lesstof.
Voor verdere informatie en het aanmelden voor de cursussen kunt u
bellen met de coördinator van de computercursussen, Wim Willems, tel.
0475-333677.

