2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΜΠ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 25 /02/ 2006,
ΏΡΑ 11:00 – 16:00
5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες
http://srv1-5gym-ptolem.koz.sch.gr
Θωμάς Αγοραστούδης 6973036286

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Κοζάνης
ΠΛΗΝΕΤ Πτολεμαΐδας

GNU/LINUX – UBUNTU εγκατάσταση και χρήση
Ο Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής, το ΚΕΠΛΗΝΕΤ νομού Κοζάνης
και το ΠΛΗΝΕΤ Πτολεμαΐδας οργανώνουν σεμινάριο-workshop με θέμα “GNU/LINUX-Ubuntu
εγκατάσταση και χρήση”
1. Συνοπτική Περιγραφή Σεμιναρίου
Το σεμινάριο με τίτλο "GNU/LINUX – UBUNTU εγκατάσταση και χρήση" εισάγει τους
συμμετέχοντες στο λειτουργικό σύστημα LINUX και ειδικότερα στη διανομή UBUNTU. Οι
εισηγητές του σεμιναρίου είναι μέλη του ΣΤΕΜΠ με πολύχρονη εμπειρία στο GNU/LINUX
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν

βεβαιώσεις

παρακολούθησης. Η συνδιοργάνωση είναι των: ΣΤΕΜΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Κοζάνης και ΠΛΗΝΕΤ
Πτολεμαΐδας.
Ημερομηνία διεξαγωγής Σεμιναρίου: Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2006
Περιοχή: Πτολεμαΐδα, 5ο Γυμνάσιο, 25ης Μαρτίου 6 (Έναντι γηπέδου)
Ώρα διεξαγωγής: 11:00 – 16:00
email επικοινωνίας: tomagoras@sch.gr
2. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
•

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

•

Απόφοιτους και τελειόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ

•

Απόφοιτους και σπουδαστές ΙΕΚ/ΤΕΕ

•

Επαγγελματίες Πληροφορικής

3. Περιγραφή του Σεμιναρίου
•

Εισαγωγικές έννοιες (GNU/Linux, διανομές, ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό)

•

Εγκατάσταση του ΛΣ (χωρισμός διαμερισμάτων σκληρού δίσκου, συνύπαρξη με άλλα
ΛΣ, κ.α.)

•

Δημιουργία χρηστών (users) / ομάδων εργασίας (group)

•

Προσάρτηση (mount) μέσου (δίσκου ή CD) - Βασικές εντολές Linux/Unix

•

Εγκαταστάτης πακέτων (synaptic manager) - εγκατάσταση εφαρμογών από το CD /
DVD της διανομής

•

Εγκατάσταση εφαρμογών εκτός διανομής (OpenOffice.org v. 2.0)

•

Ψυχαγωγία - Άλλα εργαλεία

4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

5. Κόστος Παρακολούθησης Σεμιναρίου
Δεν υπάρχει κόστος. Η είσοδος και παρακολούθηση είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να προμηθευτούν σημειώσεις της εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τη
διανομή (UBUNTU) (είναι δωρεάν και παρέχεται μαζί με τις σημειώσεις)
Για τα μέλη του ΣΤΕΜΠ

:5€

Για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες: 10€
6. Εγγραφές
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
http://srv1-5gym-ptolem.koz.sch.gr
7. Λοιπές παρατηρήσεις
Το πλήρες πρόγραμμα του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς, στον παραπάνω
ιστότοπο και στη σελίδα του ΣΤΕΜΠ (http://www.stemp.gr). Σε περίπτωση πληθώρας
συμμετοχών για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, το σεμινάριο θα επαναληφθεί την
επόμενη μέρα Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2006. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέσω
email και τηλεφωνικώς (sms), για την ημέρα παρακολούθησης. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Ο

Ο

Υπεύθυνος επιτροπής σεμιναρίων

Πρόεδρος

Αγοραστούδης Θωμάς

Χατζημίσιος Περικλής

