A Biodigit KFT. és a Cool Oktatási Központ, Sugarfree KFT.

„ Elektronikus tananyagkészítés
Lapoda multimédia-szerkesztı programcsomaggal”
(Indítási engedély szám: OKM-4/154/2006)
Elnevezéső pedagógus-továbbképzési programot indít.
A képzés célja:
A program célja, hogy alapfokú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezı pedagógusok, tanárok elsajátítsák a multimédia-szerkesztés alapszintő használatát és megtanulják, hogyan lehet könnyen, gyorsan interaktív multimédiás tananyagot elıállítani a Lapoda multimédia-szerkesztı programcsomag segítségével. A tanfolyam keretében a hallgatók megismerkednek a multimédia-szerkesztéshez szükséges fogalmakkal és az ezekhez kapcsolódó informatikai ismeretekkel. Az általános multimédia ismereteket a Lapoda multimédia-szerkesztı felhasználásával – egy közösen megtervezett, de a szaktárgyukhoz illeszkedı témán keresztül – a gyakorlatban is elsajátíthatják. A tanfolyam végére minden
hallgató képességet szerez önálló multimédiás alkalmazás elkészítésére.
A tanfolyam során a hallgatók elıre rögzített alapanyagokból dolgoznak, biztosítva azt, hogy a rendelkezésre álló 40 óra leghatékonyabban legyen felhasználva.
A tanfolyam elıadói:
Vida Attila
A jelentkezés feltétele:
Alapfokú számítógépkezelési ismeretek (pl. Word használata)
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. októbertıl folyamatosan
A képzés összóraszáma: 40 óra
A tanfolyam díja: 40 000,- 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.
Ellenırzı feladat sikeres elvégzése. (Minimum 75%-os szintet kell elérni). Értékelés a mellékelt megoldó kulcs alapján.
Sikeres zárófeladat.
Zárófeladat: Önálló és komplett multimédiás alkalmazás elkészítése egy szabadon választott tananyag feldolgozásával.
Szempont: Minimálisan 8 oldal, menürendszer alkalmazása, érzékeny felületek, háttéroldal alkalmazás, hanganyag felhasználás, strukturált szerkezet, egyértelmő kezelés / közlekedés, esztétikus arculat.
• Megfelelt minısítés kritériuma: A megadott szempontoknak való megfelelés.
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.

