Augusztusi hírlevél
A hónap során az alábbi tartalmakkal bővült a webhely. A tartalom megnyitásához kattintson a cikk címére!

http://www.netnagyiklub.hu
Szilassi Andrea és a tatabányai NetNagyi klub honlapja
A nagymamák is vágynak a digitális tudásra
Írta: Körtvélyfály Dina. Megjelent a 24 Óra 2018. január 24-i számában, és a lap online verziójában
itt: https://www.kemma.hu/hirek/helyi-hirek/nagymamak-vagynak-a-digitalis-tudasra-947827/ A kiemelt képet Hagymási
Bence készítette.

Informatikai-pedagógiai projektek a nagy világban (Hole in the wall, OLPC, Hipersuli)
Írta: Szilassi Andrea E cikk apropóját a 2015 májusában beindult Hipersuli projekt adta. Kiválasztottunk hozzá két másutt,
korábban és más módszerekkel lezajlott kísérletet. Ezek mindegyike közös abban, hogy kitörést kínálnak gyermekeknek a
hátrányos helyzetből a digitális írástudás fejlesztésén át.

eBeutalóról, eReceptekről és egészségvédelmi appokról a NetNagyi Klubban
Írta: Szilassi Andrea 2017. januári klubrendezvényünket az egészségügy modernizálási törekvései köré szerveztük, amely
mindannyiunkat érint. Orvos vendégeink is voltak, köztük olyan személy is, aki maga is egy tesztelésre kijelölt intézményben
dolgozik. Hozzászólásaikkal olykor megerősítették, máskor árnyalták az elhangzottakat.

Digitális kisokosok készítése OneNote-tal
Írta: Szilassi Andrea. Mesteremberek, Otthonom, Ügyintézés szolgáltatókkal – ezt a három kisokost ajánlom a figyelmükbe,
amelyeket a Microsoft OneNote szoftverjével készítettem, és amelyeket személyre szabva bárki elkészíthet önmagának. Az
asztali verzió mellett van OneDrive-hoz kapcsolódó, online verzió, továbbá tabletre és okostelefonra is telepíthetünk
OneNote appot.

Applikáció-ajánlatok nyárra barkácsoláshoz és kertészkedéshez
Írta: Szilassi Andrea A NetNagyi Klub 9. születésnapját ünnepeltük 2016. augusztus 13-án a JAMK Népház Úti
Fiókkönyvtárában. Torták, pezsgő és sok-sok jókedv kíséretében − ahogy az ilyenkor lenni szokott. Habár az augusztusi
nyaralások és családi ünnepek miatt sokan hiányoztak, de budapesti barátainkkal együtt 19-en összegyűltünk.

Függőségben – karikatúrák

Okos városok intelligens közösségi szolgáltatásai
Ezt a cikket eredetileg 2017 májusában írtam. Mindazonáltal most is érdekes olvasmány lehet. Májusban ezzel a széleskörű
és izgalmas újdonságokat rejtő témával foglalkoztunk a NetNagyi Klubban. Bevezető gyanánt levetítettem egy magyar
animációs filmet arról, hogy milyen technológiai fejlesztések léteznek távfelügyelettel, mobil applikációval például
lakásbetörés ellen, […]

Tabletsuli a NetNagyi Klubban
Írta: Szilassi Andrea 2015 május közepén a NetNagyi Klubban ismét két témát tűztünk napirendre. Elindult egy tablethasználatot oktató sorozat – eleinte az alapvető és általános tudnivalókkal, majd a laptop-baleseteket és a károsodást
eredményező veszélyhelyzeteket gyűjtöttük össze.

A napelemes hátizsáktól a hajtogatott mikroszkópig
Írta: Szilassi Andrea 2018.március 22-29. között zajlott országszerte az idei Internet Fiesta, amelynek az egészség volt a
központi témája. A József Attila Megyei és Városi Könyvtárban tavalyhoz hasonlóan újra egy online információkereső
vetélkedőt szerveztünk az eseménysorozatra, amelyen ezúttal sem jelenthettek korlátot a földrajzi határok. A […]

