POČÍTAČ 3 – INTERNET A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Pro koho je kurs určen:
Kurs je určen pro mírně pokročilé uživatele počítačů, kteří se chtějí zdokonalit zejména
v oblasti práce s internetem. Kurs rozvíjí možnosti internetové komunikace formou
elektronické pošty neboli e-mailu a jeho pokročilejších funkcí, dále internetových možností
přenosu zvuku a videa v podobě dnes oblíbeného programu Skype a mnoho dalšího. Máte
příbuzné v zahraničí? Chcete s nimi pomocí počítače telefonovat neomezeně a zdarma?
Potom jste zde správně. V tomto kursu se mimo jiné naučíte právě tohle.
V oblasti bezpečnosti práce si povíme o antivirové ochraně, dostupném antivirovém
software a také o obezřetnosti při elektronické komunikaci.
Povinné minimum znalostí představuje kurs Počítač 2 - Pokračujeme s počítačem nebo
zkušenosti s prací na počítači srovnatelné s obsahem kursů Počítač 1 a 2.

Co vás zde mimo jiné čeká:














Naučte se používat e-mail efektivně. Ne všechno, co vám ostatní pošlou, vás potěší.
Google Earth - Udělejte si cestu kolem světa. Podívejte se na zajímavá místa naší planety.
Z výšky, ze strany, zblízka, zevnitř. Navštivte interiéry známých staveb.
Google Maps - Projeďte si nějakou trasu po silnici na svém počítači nanečisto dříve, než
sednete do auta - poznejte důležité křižovatky, odbočky, města.
Program Skype – telefonujte zdarma. Webkamera je příjemný luxus, ale jde to i bez ní.
Najděte a poslechněte si svoji oblíbenou skladbu nebo píseň, kterou nemůžete nikde
sehnat. Najděte si svůj oblíbený hudební styl a poslouchejte hodiny a hodiny...
Poznejte sílu internetového vyhledávání. Naučte se formulovat to, co hledáte.
Máte nějaký problém? Pravděpodobně jej už měl i někdo před vámi. Možná o tom napsal
něco, co by zrovna vám pomohlo. Naučte se najít na internetu zkušenosti jiných lidí.
Potřebujete slovník? Zkuste najít odpověď na internetu. Angličtina, němčina, ale i latina,
ruština, italština nebo španělština. Desítky jazyků, desítky slovníků. Neznáte správnou
výslovnost? Zapněte reproduktor, klikněte myší a poslouchejte. Internet tohle umí.
Vzpomínáte si na nějaký film? Pravděpodobně jej můžete shlédnout na internetu.
A také nakupujte. Ale ne všude. Podvodník nespí, čeká na vás.
Viry, malware, hacking, cracking, phishing – cizí slova, která vám mohou změnit život. A
taky nevyžádaná pošta. Šmejdi. Nepřátelé čekají na vaši chybu. Nedejte se.

Počítačová gramotnost

