A Cool Oktatási Központ, Sugarfree KFT.

„Számítógépes grafika”
(Indítási engedély szám: OKM-2/187/2007)
Elnevezéső pedagógus-továbbképzési programot indít.
A képzés célja:
A cél, hogy a hallgatók megismerjék a digitális képfeldolgozás lehetıségeit és el tudják készíteni a
munkájukhoz szükséges képeket, rajzokat.
- Ismerjék a képbeviteli lehetıségeket (fényképezés, képdigitalizálás)
- Továbbá megismerjék a képfeldolgozás lehetıségeit, folyamatát, amelyekkel a digitalizált képeket méretezhetik, korrigálhatják, szerkeszthetik.
- Megismerjék a vektoros rajzkészítés lehetıségeit egy ismert rajzolóprogram segítségével.
Ismerjék a képek tanórán való felhasználásának (vetítésének, prezentációba illesztésének) lehetıségeit.
A tanfolyam elıadói:
Vida Attila
A jelentkezés feltétele:
A számítógép alapfokú használata, számítástechnikai alapismeretek
A jelentkezés módja:
Jelentkezni csak írásban lehet a kitöltött jelentkezési lap visszajuttatásával, melyeket a beérkezés
sorrendjében fogadunk el. A jelentkezési lap beérkezésérıl írásos visszaigazolást adunk, melyen feltüntetjük a jelentkezés elfogadását vagy betelt létszám esetén a következı tanfolyam idıpontját.
A meghirdetett idıpont(ok):
<2007. 07. 30 - tól 2007. 08. 10 - ig> (H-P, 8-12 óráig)
A képzés összóraszáma: 30 óra
A tanfolyam díja: 35 000,- Ft
Egyéb költségek:
A tanfolyam díja nem tartalmazza az esetleges szállás, étkezés és utazás felmerülı költségeit.
A képzés helyszíne(i):
Cool Oktatási Központ, Sugarfree Kft. 6722 Szeged, Gutenberg u 14. I.e. 2.(A Mars térhez
közel, a zsinagóga mellett.)

A továbbképzés teljesítésének követelményei:
Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 80% százaléka.
Teszt feladat sikeres elvégzése. (Minimum 60%-os szintet kell elérni). Értékelés a mellékelt
megoldó kulcs alapján.
Sikeres gyakorlati vizsga.
Gyakorlati vizsga: a gyakorlatok alapján összeállított feladatokból 60 perc alatt.
A vizsgafeladat típusa: reproduktív-irányított feladat.
- Egy megadott minta alapján kell a hallgatónak az elıkészített információkból egy rajzot létrehozni. A feladat irányított feladatokat is tartalmaznak, ahol a pontos méret, pozíció, és más jellemzık vannak meghatározva.
• Megfelelt minısítés kritériuma: Alap szintő feladatok 80%-os teljesítése.
• Kiválóan megfelelt minısítés kritériuma: Alap szintő feladatok 80%-os teljesítése és az
emelt szintő feladatok 50%-os teljesítése.
Alap szintő formai szempontok:
- Képrészlet pontos kijelölése, másolása, mozgatása, törlése, pozícionálása a mintának megfelelıen. (Mozgatás / méretezés / forgatás) - Rétegek kezelése (takarási sorrend, átlátszóság beállítása) Nem kívánt részek eltüntetése. (Fedés, törlés, átlátszóság) - Alakzatok elhelyezése a mintának megfelelıen. (Kézi méretezés, pozícionálás) - Alakzatok szegélyének, kitöltésének alapvetı beállítása
(egy színő, normál beállítások) - Takarási sorrend beállítása a
mintának megfelelıen. - Szövegek, feliratok elhelyezése a mintának megfelelıen. - Szövegek formai kialakítása minta alapján Egyszerő illusztrációk készítése képek alapján.

Emelt szintő formai szempontok:
- Pixel pontos pozícionálás, méretezés - Pontos igazítások
- Színkorrekciók használata (szín
korrigálás, színeltolás) - Árnyékolás
létrehozása - Extra kitöltések: színátmenetek, anyagminták alkalmazása
a minta a lapján. - Maszk technikák
alkalmazása

Sikertelen teljesítés, a programból való kimaradás, illetve visszalépés következményei:
A tanfolyam sikertelenségének jogkövetkezményeit a felnıttképzési szerzıdés szabályozza.
Sikertelenség a képzı hibájából:
• A képzı kijelenti, hogy csak azért vállal kötelezettséget, hogy az oktatást a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelıen, a szakma szabályai szerint szakképzett oktatók közremőködésével kifejti. A vizsga sikerét a képzı nem garantálja, ezzel
kapcsolatban felelısségét kizárja.
• Ha a szerzıdés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a képzı a felelıs (a számítógépes hálózat meghibásodása, szakképzett oktató hiánya stb.), akkor az intézmény felajánlhat egy másik, azonos tartalmú tanfolyamot a korábbi díjért vagy visszafizeti a már befizetett összeget.
Sikertelen teljesítés:
• Minimális részvétel, kimaradás:
- Hallgató hibájából történı 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a képzı követelheti a
tanfolyam teljes díjának megfizetését. A hallgató kérvényezheti a teszt és a gyakorlati
vizsga letételét.
- Hallgató önhibáján kívül 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a képzı követelheti a tanfolyam teljes díjának megfizetését. A képzı felajánlhat részére egy azonos tartalmú tanfolyamot a korábbi díjért vagy a hallgató kérvényezheti a teszt és a gyakorlati vizsga letételét vagy a hallgató részarányosan visszakövetelheti a befizetett összeget.
• Eredménytelen teszt: A gyakorlati vizsga idıpontjáig a hallgató kérheti a teszt ingyenes
megismétlését.
• Eredménytelen gyakorlati vizsga: A képzı által megadott következı vizsgaidıpontban
a hallgató kérheti a vizsga ingyenes megismétlését.
Visszalépés:
• Amennyiben a hallgató részvétele meghaladta a tanfolyam idejének 20%-át, a képzı követelheti a tanfolyam teljes díjának megfizetését. A képzı felajánlhat részére egy azonos
tartalmú tanfolyamot a korábban befizetett díjért.
• Amennyiben a hallgató részvétele nem haladta meg a tanfolyam idejének 20%-át, a képzı a teljes tanfolyami díjat visszafizeti. Ebben az esetben a hallgató köteles a kapott segédanyagokat a képzı számára visszaszolgáltatni. A képzı felajánlhat a hallgató részére
egy azonos tartalmú tanfolyamot a korábbi díjért.

