ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Μαθαίνουμε δωρεάν Δεξιότητες στο
Media Lab
Φεβρουάριος 2017
Ημερομηνία
Δευτέρα,
6/2/2017,
Τετάρτη
8/2/2017
Δευτέρα
13/2/2017,
20/2/2017
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01/2/2017

Παρασκευή,
03/2/2017
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15/2/2017
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&
Τετάρτη,
1/3/2017
Παρασκευή,
24/2/2017

Περιγραφή

Ώρα

Η/Υ για αρχάριους. Αποκτούμε μία βασική γνώση στη
χρήση του Η/Υ σε 4 συναντήσεις. Συζητάμε βήμα βήμα τα 11.00-12.30
μέρη του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τις σουίτες
γραφείου, το Internet, το E-mail και την επικοινωνία ώστε
αποκτήσουμε τις βασικές δεξιότητες χειρισμού του.
Επεξεργασία εικόνας με το GIMP (νέο). Γνωριζόμαστε με
τις βασικές αρχές τις επεξεργασίας εικόνας μέσα από πολύ
απλά παραδείγματα με τη χρήση του GIMP. Διασκεδάζουμε
πειράζοντας φωτογραφίες με τον πιο απλό τρόπο και
κάνοντας ωραίες συνθέσεις.
Dvd Free Studio. Μαθαίνουμε πως να κατεβάσουμε video
ή mp3 από το διαδίκτυο, πως μετατρέπουμε ένα αρχείο
video, ήχου ή και εικόνας από τον υπολογιστή μας ή το
internet σε άλλη μορφή αρχείου, μαθαίνουμε να
επεξεργαζόμαστε τα αρχεία μας μέσω της ελεύθερης
σουίτας.
Web Radio. Μαθαίνουμε πώς να φτιάχνουμε το δικό μας
διαδικτυακό ραδιόφωνο χωρίς κόστος και να δημιουργούμε
μία ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή.
Video Streaming. Μαθαίνουμε πώς να φτιάχνουμε το δικό
μας διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι χωρίς κόστος και να
δημιουργούμε μία ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή.
Ανακοινώνουμε την εκπομπή μας σε sites και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Web Filtering I & ΙΙ. Μαθαίνουμε πως να ρυθμίσουμε το
οικιακό μας δίκτυο και τους υπολογιστές μας, ώστε να
ελέγχουμε τις ιστοσελίδες που θα έχουμε πρόσβαση
προκειμένου να προστατέψουμε τα παιδιά από τους
κινδύνους του Internet.
Dvd Free Studio. Μαθαίνουμε πως να κατεβάσουμε video
ή mp3 από το διαδίκτυο, πως μετατρέπουμε ένα αρχείο
video, ήχου ή και εικόνας από τον υπολογιστή μας ή το
internet σε άλλη μορφή αρχείου, μαθαίνουμε να
επεξεργαζόμαστε τα αρχεία μας μέσω της ελεύθερης
σουίτας.
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