
 

 "קפץ לי איזה חלון בטלפון, אני רוצה שתסתכל על זה שנייה"

 "איך אני יכולה לשמוע מוסיקה בטלפון?"

 "הטלפון צועק עלי שאין מקום"

 "הבת שלי עובדת במחשבים"

 והרשימה עוד ארוכה….
 

 עכשיו אפשר גם אחרת
 

 אינטו / Intu: קורס מחשבים, סמארטפונים
 ואינטרנט למבוגרים
 בגישה קצת אחרת

 
www.intu.co.il/about-us :קראו עוד עלינו כאן 

www.intu.co.il/the-course :קראו עוד על הקורס כאן 

 
 

 הבוגרים שלנו ממליצים:
 

 "התקשרתי כדי להגיד לך תודה תודה תודה, אחרי הקורס קיבלתי ביטחון, יוזמה וכלים והתחלתי

 ללמוד ולעשות בעצמי! כעת בזמן הקורונה זה אפילו היה יותר חשוב עבורי: הורדתי לבד את

 האפליקציה של קופת החולים, למדתי איך להשתמש בה, הזמנתי מרשמים, קבעתי תורים, הזמנתי

 מוצרים מהסופר דרך האינטרנט ואפילו חיברתי את הפלאפון שלי לרמקול עם בלוטות'" (פלורה, 75)

 

 "אחי נתן לי מכשיר מוסיקה MP3 כדי שאני אשים לו מוסיקה. בדרך כלל זו הייתה משימה שעוברת

 ישר לילדים שלי בארוחת שישי, אבל הפעם עשיתי זאת בעצמי!" (דוד, 74)

 

 "בעלי אמר לי שהוא רוצה להוריד את אפליקציית החדשות של N12 אז הוא צריך לחכות שהבן שלנו

 יחזור מהצבא ולבקש ממנו.

 אמרתי לו שלא צריך, אני אוריד לו האפליקציה.

 הוא אמר לי "אבל את לא יודעת איך".

  אז זהו: שעכשיו אני יודעת! :)" (אתי, 67)

http://www.intu.co.il/about-us
http://www.intu.co.il/the-course


 

 מה זה ולמה זה שונה?
 אינטו שונה מעט בנוף: קורסים רבים מלמדים לעומק אפליקציה מסויימת או שלל אפליקציות באותו התחום.

 רבים מהם מעמיקים, יעילים ומבורכים.
 

 פעמים רבות אנו שוברים את השיניים על לימוד אפליקציה רק בכדי לגלות שעד שסיימנו כבר יצאה גרסה
 חדשה עם יכולות נוספות והתנהגות מעט שונה. שלא לדבר על 5 אפליקציות חדשות שיצאו בזמן זה ואותן

 נצטרך ללמוד מאפס. הטכנולוגיה מתקדמת במהירות שיא ולעתים עמידה בקצב היא אתגר לא פשוט.
  

 באינטו, חקרנו לעומק את הסיבות המרכזיות לקושי באימוץ טכנולוגיות חדשות ובנינו קורס אשר נותן
 מענה בדיוק לקשיים הללו.

 
 אנו מאמינים כי צריך להקנות כלים

  ישנם "כללי משחק" ואינטואיציות אשר חוזרות על עצמן בטכנולוגיות רבות;
 אם נשכיל ללמוד את "כללי המשחק" והאינטואיציות, לתרגלם ולחזור עליהם כך שיהפכו לאינטואיציות שלנו,

 נוכל לאמץ טכנולוגיות בעצמנו ביתר קלות ולהסתגל לקצב המהיר.
 

 קורס אינטו מתמקד בלימוד ותרגול אינטואיציות, תוך שבירת הפחד מטכנולוגיות, ניסוי וטעייה.
 

 מה לומדים?
 הקורס סוקר נושאים כגון:

 מבנה המחשב●
 מערכות הפעלה●
 סמארטפונים●
 אינטרנט●
 חיפוש יעיל באינטרנט●
 גלישה בטוחה באינטרנט●
 צריכת מידע ביקורתית באינטרנט●
 רשתות חברתיות, וואטסאפ, מייל ושאר אמצעי תקשורת אינטרנטיים●
 כלים שימושיים (בהתאמה אישית): מתחביבים כגון מוסיקה וספורט ועד התנהלות מול קופות●

 חולים, בנקים, משרדי ממשלה ועוד
 

 איך לומדים?
 8 מפגשים/שיעורים באורך של שעה וחצי ויכלול שני שיעורים בשבוע.●
 מבנה השיעורים יכלול בדרך כלל 40% הרצאה ו - 60% תרגול מעשי.●
 בשיעור האחרון יהיה תרגיל מסכם●
 שיעורי בית :) למי שמעוניין וליווי אחרי שעות השיעור בוואטסאפ וטלפון.●
 מסופקים עזרים דיגיטליים ומודפסים.●

 
 למי זה מתאים?

 הקורס מוכוון למבוגרים אך למעשה רלוונטי לכל מי שמתקשה באימוץ טכנולוגיות ומעוניין לפזר●
 את הפחד וללמוד את האינטואיציות הבסיסיות על מנת להיות מסוגל להסתדר לבד.

 מה זה מבוגרים? זו שאלה קשה :), אבל ניתן לומר בגדול שהקורס הוא לגילאי 55 ויותר. גם אם●
 עברתם את גיל 70 או 80 או 90 ואתם חושבים שזה לא לגילכם, זה בדיוק עבורכם :) ויש לנו

 בוגרים של הקורס בגילאים אלו!
 
 


