
  

 - Adobe Acrobat Reader: PDF-en erabilera

 - Bilatzaileak. Nahi duzun guztia aurkitu

 - Merkataritza elektronikoa Euskadin

 - Web nabigatzaile desberdinak ezagutu 

 - Marraztu, sortu eta diseinatu erreztasunez Draw aplikazioarekin 

 - QR kodeak sortu eta irakurri

 - Creative Commons: Egile eskubideak, jabetza intelektuala eta lizentzia askeak

 - Etxebarri eta udalaren web orria

 - Flickr, bilatu eta partekatu argazkiak

 - Kronikoen Sarea: gaixo kronikoen sare soziala

 - METAPOSTA: Postontzia eta gordailu elektronikoa Interneten

 - Netvibes, pertsonalizatutako mahaigain birtuala

 - Gasteiz eta udalaren web orria

 - WiFi. Haririk gabeko sareetara konektatu

 - Estatuko e-Administrazioa

 - e-Administrazioa: Aldundiak eta Udalak

 - e-Administrazioa: Eusko Jaurlaritza

 - eLiburutegia. Liburu digitalen mailegua

   
  0.Maila      
       - Oinarrizko Interneta (20o)       
  1. Maila     
       - Ofimatika - LibreOffice (20o)    
        - Sare Sozialak (16o) 
  2. Maila
        - Irudi (16o)
  3. Maila 
        - Google Apps (16o)
  4. Maila
         - Zure Android Smartphone/Tablet nola erabili ikasi (14o) 
 
 
    Ofimatika Tresnak 

        - LibreOffice Writer:Testu dokumentuak sortu aditu bat bezala (4o)

        - LibreOffice Impress: Aurkezpenak sortu eta utzi harrituta zure ingurukoak (4o)

        - LibreOffice Calc: Zure kalkulu orriak sortu (4o) 

            
            Sare Sozialak

         - Facebook: Erabiltzaile gehien dituen sare soziala (8o)

         - Wikipedia: Elkarlaneko entziklopedia digitala (2o) 

         - Twitter. Momentuan momentuko informazioa (2o)

         - Skype. Munduko edozein lekutara dohainik deitu (2o)  

 Eguneroko Tresnak

          - Ordainketak interneten segurtasunez (2o)

             - Erosketa seguruak Interneten (2o)

    Argazki

          - Kizoa. Collage-ak sortu eta partekatu (2o)
 

KZGUNEA PRESTAKUNTZA ESKAINTZA EZAGUTU

Zure KZgunean aurrez aurreko formakuntza

Autoprestakuntza. Zure erritmora inolako loturarik gabe

Formazio Ibilbideak

Prestakuntza pilulak

2015.11



                 
         Google Aplikazioak

 - Gmail. Posta-elektronikoa baino gehiago (4o)

 - Google Maps. Ibilbiderik onena arakatu eta aukeratu (2o)

 - Google Drive. Dokumentuak bildu eta partekatu (2o)

 - Google Calendar: Zure denboraren kudeaketa hobetu (2o) 

 - Google Traductor. Testuak eta web orriak itzuli (2o)

 - YouTube: Bideoak ikusteko baino gehiago (2o)
          

          Produktibitatea

 - TABLET bat erabiltzen ikasi (6o)

 - Doako antibirusak. Zure ordenagailua babestu (2o)

 - Programa informatiko onenak jeitsi (2o)

 - Informatika lainoan. Bildu eta partekatu zure informazioa (2o)

 - NagusiWeb: pertsona nagusiei zuzendutako formazioa (10o)

 - Ezagutu PC-a(KZnux). Zure lehenengo pausoak (2o)

 - Enplegu bat lortu (2o)

          Programazioa

 - Sortu itzazu mugikorrerako aplikazioak: App Inventor (16o) 

 - Sortu itzazu zure bideo-jokoak. Ikasi programatzen Scratch-ekin(16o)

 

 

 - Pribatutasuna sare sozialetan (2o)  - Marka pertsonala (2o)

 - Android Sistema eragilea (2o)  - e-Partaidetza atariak (2o)

 - iOS Sistema eragilea (2o)  - Erosketak egin etxetik irten gabe (2o)  

 - Informatika munduan hasi zaitez (2o)

 - Hobe aurre hartzea sendatzea baino. Nerabeak eta Smartphone-ak (2o) 

 Erabiltzaileak eskatutako prestakuntza. Zerrenda honetako ikastaroekin edo IKT-ekin 

 erlazioa duten gaien inguruko tutoretzak.

 Tutoretza hitzordua eskatu dezakezu zure zentruko  dinamizatzailearekin 

 dauzkazun zalantzak argitzeko.

     Ikastaroetarako inskripzio eskaera (zure KZgunean uzteko) 

 Izena     Abizena

 IFZ    Telefonoa

 Hizkuntza           Erderaz                Euskeraz              Berdin zait

 Ordutegia          10:00-12:00          12:00-14:00          16:00- 18:00 18:00 - 20:00

 Idatzi egin nahi dituzun aurrez aurreko ikastaroak, hitzaldiak eta tutoretzak:

 1.      

 2.

 3.      

 4.

 5.

       Ikastaroetarako inskripzio eskaera (web orrialdean)  

 www.kzgunea.eus/eu/area-personal

 - Norbere erabilerarako Google Aplikazioak (4 aste)

 - Android Sistema Eragilea (4 aste)

 - Sare Sozialak (4 aste)

 - Ofimatika orokorra (4 aste)

 - Lan-bilaketa Interneten (4 aste)

 - Argazki ukitua GIMP erabiliz (4 aste)

 - Marka pertsonala eta LinkedIn (2 aste)

 - Wordpress: Zure web gunea sortu (2 aste) 

 - Instagram, argazkiak atera eta partekatu zure unerik onenak (aste 1)

 - Pinterest (aste 1)

 - Dropbox (aste 1)  

 - Facebook (aste 1)

 - Twitter (aste 1)

 

facebook.com/kzguneawww.kzgunea.eus twitter.com/kzguneatickzgunea.blog.euskadi.eus youtube.com/KZguneaTICvideo

Hitzaldiak

Tutoretzak

Urruneko formazioa. Zure etxetik dinamizatzaile baten laguntzarekin

wweb


