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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Υψηλαντών 30 | Τ.Κ 73135 | Χανιά 

Τηλέφωνο: 2821 3 41662-3 | www.librarychania.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 Φεβρουαρίου 2014 
………………………………………………………

 15:00-17:00 | Music Studio
Μαθαίνουµε πώς να ηχογραφούµε και να δηµιουργούµε το δικό µας CD.                    
(1η συνάντηση)

Με τον Ηλιάκη Χρήστο στο Music Studio. 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

15:00-17:00 | Μαθήµατα φωτογραφίας
Μαθαίνουµε εύκολα και γρήγορα να επεξεργαζόµαστε και να αρχειοθετούµε µία 
φωτογραφία. (1η συνάντηση)

Με το φωτογράφο Πλιάτσικα Βασίλη 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

………………………………………………………………….

ΤΡΙΤΗ 18 Φεβρουαρίου 2014 
………………………………………………………

15:00-17:00 | Παραγωγή και επεξεργασία βίντεο
Φτιάχνουµε υπέροχα βίντεο εύκολα µε το Windows Live movie maker.                       
(1η συνάντηση)

 Με την Παρδαλάκη Μαρία. 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

………………………………………………………………….

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Φεβρουαρίου 2014 

………………………………………………………

15:00-17:00 | Social Media

Τα Social Media έχουνε µπει για τα καλά στην ζωή µας και είναι ένας τρόπος 
επικοινωνίας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψουµε το Facebook, το Twitter και το 
YouTube. (1η συνάντηση)
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Με την Παρδαλάκη Μαρία . 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

………………………………………………………………….

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

………………………………………………………

 15:00-17:00 | Music Studio
Μαθαίνουµε πώς να ηχογραφούµε και να δηµιουργούµε το δικό µας CD.                     
(2η συνάντηση)                                                                                                  

Με τον Ηλιάκη Χρήστο στο Music Studio. 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

15:00-17:00 | Μαθήµατα φωτογραφίας
Μαθαίνουµε εύκολα και γρήγορα να επεξεργαζόµαστε και να αρχειοθετούµε µία 
φωτογραφία. (2η συνάντηση)  

Με το φωτογράφο Πλιάτσικα Βασίλη 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

………………………………………………………………….

ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 
………………………………………………………

15:00-17:00 | Παραγωγή και επεξεργασία βίντεο
Φτιάχνουµε υπέροχα βίντεο εύκολα µε το Windows Live Movie Maker.                      
(2η συνάντηση)

Με την Παρδαλάκη Μαρία. 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

………………………………………………………………….

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 
………………………………………………………

15:00-17:00 | Social Media

Τα Social Media έχουνε µπει για τα καλά στην ζωή µας και είναι ένας τρόπος 
επικοινωνίας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψουµε το Facebook, το Twitter και το 
YouTube (2η συνάντηση).

Με την Παρδαλάκη Μαρία. 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

………………………………………………………

ΤΡΙΤΗ 4 Μαρτίου 2014 
………………………………………………………
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15:00-17:00 | Παραγωγή και επεξεργασία βίντεο
Φτιάχνουµε υπέροχα βίντεο εύκολα µε το Windows Live movie maker.                       
(3η συνάντηση)

 Με την  Παρδαλάκη Μαρία. 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

………………………………………………………………….

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Μαρτίου 2014 
………………………………………………………

15:00-17:00 | Social Media
Τα Social Media έχουνε µπει για τα καλά στην ζωή µας και είναι ένας τρόπος 
επικοινωνίας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψουµε το Facebook, το Twitter και το 
YouTube (3η συνάντηση)

 Με το  Σατλάνη Ανδρέα και την Παρδαλάκη Μαρία. 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

 ∆ΕΥΤΕΡΑ 10 Μαρτίου 2014 

………………………………………………………

 15:00-17:00 | Music Studio
Μαθαίνουµε πώς να ηχογραφούµε και να δηµιουργούµε το δικό µας CD.                     
(3η συνάντηση)   

Με τον Ηλιάκη Χρήστο στο Music Studio. 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 

15:00-17:00 | Μαθήµατα φωτογραφίας
Μαθαίνουµε εύκολα και γρήγορα να επεξεργαζόµαστε και να αρχειοθετούµε µία 
φωτογραφία (3η συνάντηση)

Με το φωτογράφο Πλιάτσικα Βασίλη . 

Με προεγγραφή | Για ηλικίες άνω των 15 ετών 


