TUDÓSÍTÁSOK
KÖNYVTÁR-NET
Informatikai tábor a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárban
Július 23-27 között
táborba vártuk azokat a 1014 éves fiatalokat, akik a
nyári szünetben is szívesen
foglalkoznak informatikával. A könyvtár olvasóterme
alkalmas volt a tábor lebonyolítására, és az ott lévő
számítógéppark 10 főnek
biztosított lehetőséget az
ismeretek megszerzésére. A
kézikönyvtár középső részében köralakban helyez-tük
el a székeket, reggelente itt
kezdtünk a tábort különböző játékokkal, amely az első napon az ismerkedésre is szolgált.
A tábornak kialakult menetrendje volt: a reggeleket ismerkedéssel, játékkal töltöttünk, majd következett az új ismeretek megszerzése. Tíz óra körül egy kis szünet, és folytatásként délig újra munka.
Már minden gyerek könyvtári tag volt, rendszeres könyvtárba járók, ezért a könyvtárat csak röviden, „ismétlésszerűen” mutattam be újra. Az idei tábor tervezett témájának
középpontjában az utazás állt, s mindezt az interneten különböző weboldalakkal való ismerkedéssel kapcsoltuk össze. Első nap megismerkedhettek a gyermekek a József Attila
Városi Könyvtár honlapjával. A kiválasztott menüpontok segítségével „felfedeztük” a
könyvtár megújult honlapját. Játékos totóval ellenőriztem, hogyan tudják használni a gyerekek a megismert honlapot. A nap csúcspontjának bizonyult, amikor megnéztük egy
számítógép belső részét. A hardver részekkel való ismerkedés nagyon hasznos volt, és
borzasztóan tetszett a gyerekeknek, hiszen még nem láttak számítógépet így „szétszerelve”.
A következő napokban szörföztünk a világhálón, olyan weblapokkal ismerkedtünk,
amelyek valamilyen módon az utazáshoz kapcsolódtak. Képzeletben utaztunk vasúttal,
busszal, repülővel, hajóval, biciklis útvonalakat keresgéltünk, túra útvonalakat nézegettünk, kiránduló helyeket fedeztünk fel, s otthonról hozott képeket szkenneltek. Az utazás
gondolata olyan lelkesítő volt, hogy a csütörtöki napon egy sétát tettünk a közelben, melyre magunkkal vittünk egy fényképezőgépet is. Mielőtt elindultunk volna, a fiataloknak
megmutattam a használatát. Útközben minden gyerek készített legalább 10 fényképet ezzel a fényképezőgéppel. Az utolsó nap lázas munka folyt a Picasa nevű programban,
fotókollázs-t készített minden gyerek az előző nap fényképezett képeiből. Így telt a 2012es Könyvtár-Net tábor.
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