Till dig som är nybörjare
Om du är nybörjare verkar förmodligen IT-världen som en enda stor röra och meningen med
denna utbildning är att du ska få ett grepp om åtminstone en del av denna röra. Innan du
börjar är det viktigt att du är beredd på att detta kommer att ta tid. Du kommer säkert att vara
förtvivlad många gånger men du kommer förmodligen också att upptäcka helt nya möjligheter
i livet som du inte har en aning om idag. Alla som börjar denna utbildning har olika
förutsättningar beträffande kunskaper, tålamod och utrustning och möjligheter att komplettera
dessa.
Du kommer inte att komma in i en välordnad värld. Det finns brister när det gäller datorer,
operativsystem, utvecklingsverktyg, program och utrustning av olika slag samtidigt som allt
förändras hela tiden.
Samtidigt förändras världen så att det känns svårare och svårare att stå utanför IT-världen.
Utbildningen består av fyra avdelningar som du ser när du kommer in på den första
webbsidan studyit.eu nämligen Windows svenska, Mac svenska, Windows engelska och Mac
engelska. Om du t.ex. inte har tillgång till windows word kan du använda mackursen för
libreoffice writer som är ett gratisprogram. Windows svenska består av 17 kurser och övriga
består av de första 10 kurserna. Varje kurs består av ett kurshäfte på ca 35-40 sidor och en
video på ca 2 tim. Kurhäftet är mer genomarbetat än videon. Videon är tänkt som ett
komplement så att du ska ha lättare att hitta rätt bland alla olika sidor och knappar.
Arbetstiden för en kurs handlar om ca 15 timmar. Steg 1-3 är grundkurser och du bör ha
motsvarande kunskaper oberoende av vad du vill fortsätta med. I en del kurser användes
ganska gamla program t.ex officepaketet 2007. Office 2007 finns att köpa på nätet.
Tanken med hela utbildningen är att ge grundläggande breda IT- kunskaper och det är lättare i
ett äldre program. Nyare program är mer komplicerade men mycket fungerar som tidigare.
Kursen kan användas som en ettårig utbildning för att t.ex bli anställningsbar för ett speciellt
jobb eller för att komplettera tidigare kunskaper med ett nytt IT-område.
Om du har tillgång till hjälp kan det vara bra att veta att en genomgång av Skype finns i steg
15 och Team Viewer, som innebär att någon annan kan ta över din dator, finns i steg 4.
Om du är redo att sätta igång och inte har tillgång till någon hjälp kan säkert närmaste
bibliotek hjälpa dig att komma ut på nätet och att skriva ut det första kurshäftet. Pröva dig
fram innan du bestämmer dig för hur du ska arbeta. Om du vill använda en dator att jobba på
samtidigt som du ser videon finns det många olika sätt att köra video t.ex. TV, platta eller
dator.

