
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Μαθαίνουμε δωρεάν Δεξιότητες στο 
Media Lab 

 

Νοέμβριος 2016 
  

Ημερομηνία 

 

Περιγραφή 

 

Ωρα 

Αριθμός 

Επιλογής 
Δευτέρα, 

7/11/2016, 

14/11/2016, 

21/11/2016, 

28/11/2016 

Η/Υ για αρχάριους.  Αποκτούμε μία βασική γνώση στη 

χρήση του Η/Υ σε 4 συναντήσεις. Συζητάμε βήμα βήμα τα 

μέρη του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τις σουίτες 

γραφείου, το Internet, το E-mail και την επικοινωνία ώστε 

αποκτήσουμε τις βασικές δεξιότητες χειρισμού του.  

 

11.00-12.30 

 

1 

Τετάρτη, 

2/11/2016 

Audacity. Μαθαίνουμε να ηχογραφούμε ζωντανή μουσική, 

να επεξεργαζόμαστε MP3, WAV και άλλα αρχεία ήχου, να 

κάνουμε μίξη σε ήχους, να αλλάζουμε την ταχύτητα ή τον 

τόνο μιας ηχογράφησης και πολλά άλλα. 

 

11.00-12.00 

 

2 

Παρασκευή, 

4/11/2016 

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. 

 

18.00-19.00 

 

3 

Τετάρτη, 

9/11/2016 

Movie Maker. Φτιάχνουμε το δικό μας βίντεο. Μαθαίνουμε 

να εισάγουμε βίντεο και φωτογραφίες, να εφαρμόζουμε εφέ 

μεταβάσεων, να ενσωματώνουμε μουσική υπόκρουση, να 

προσθέτουμε τίτλους και λεζάντες, να αποθηκεύουμε το 

έργο, να το δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο. 

 

11.00-12.00 

 

 

4 

 

Παρασκευή, 

11/11/2016 

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. 

 

18.00-19.00 

 

5 

Τετάρτη, 

16/11/2016 

Linked In (νέο). Κάνουμε μία εισαγωγή και τα πρώτα μας 

βήματα στη χρήση του επαγγελματικού ηλεκτρονικού 

κοινωνικού δικτύου LinkedIn που απευθύνεται σε 

επαγγελματίες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. 

Δημιουργούμε Λογαριασμό, κάνουμε την αρχική βασική 

παραμετροποίηση του λογαριασμού και εισάγουμε βασικές 

πληροφορίες.  

 

11.00-12.00 

 

6 

 

Παρασκευή, 

18/11/2016 

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. 

 

 

 

18.00-19.00 

 

7 



Τετάρτη, 

23/11/2016 

Cloud & On-line υπηρεσίες (νέο). Μαθαίνουμε να 

χειριζόμαστε απλά κάποια από τα δωρεάν διαθέσιμα 

ιστολόγια που υπάρχουν στο Διαδίκτυο που μπορούν να σας 

εξυπηρετήσουν και να σας διευκολύνουν στην 

καθημερινότητά μας. Διαγνωστικά εργαλεία για την 

πρόσβαση από το οικιακό σας δίκτυο στο Internet, 

μετατροπή αρχείων, περικοπή μουσικών κομματιών, on line 

επεξεργασία είκόνας, εικονικός διαδικτυακός δίσκος, 

διαδικτυακά αρχεία, διαδικτυακό ημερολόγιο, διαδικτυακές 

επαφές, διαδικτυακή μετάφραση, Διαδικτυακή αναζήτηση 

με παραμέτρους (ιστολογιών εικόνων και λοιπά), εξαγωγή 

ήχου και βίντεο από το Youtube (πνευματικά δικαιώματα). 

 

11.00-12.00 

 

8 

 

Παρασκευή, 

25/11/2016 

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. 

 

18.00-19.00 

 

9 

Τετάρτη, 

30/11/2016 

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. 

 

11.00-12.00 

 

10 

 


