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Promocijska ponudba za delavnico

Gibljive slike in zvok
Predmet ponudbe







Cena z DDV

Izvedba delavnice Gibljive slike in zvok
Brezplačna programska oprema z montažo video posnetkov
Brezplačna programska oprema za obdelavo zvočnih posnetkov
Brezplačna programska oprema za izdelavo »stop‐motion« animacij
Delovne datoteke

320,00 €

Promocijski popust

‐ 25 %

Promocijska cena

240,00 €

Promocijska ponudba velja za naročila do 1.7.2019 in za izvedbo delavnice do konca leta 2019.

Opombe:






Delavnica traja 4 ure (240 min).
Cena zajema DDV in potne stroške predavatelja.
Delavnico izvedemo v prostorih naročnika (vrtec, šola ...), pri čemer naročnik zagotovi primeren
prostor z računalniškim projektorjem (predavatelj prinese svoj računalnik).
Največje število je 18 udeležencev.
Priporočljivo je, da ima vsak udeleženec svoj računalnik. Če to ni mogoča, naj en računalnik
uporabljata največ dva udeleženca.

Predstavitev delavnice
Na področju vzgoje in izobraževanja so preprosti multimedijski projekti eni najzanimivejših načinov za
obogatitev vzgojno‐izobraževalnega procesa, ob katerih zlahka dosežemo veliko motiviranost otrok za
spoznavanje raznovrstnih učnih vsebin. Pri tem je zelo pomembno izbrati programsko opremo, ki je
preprosta za uporabo in hkrati omogoča doseganje kakovostnih rezultatov. Ker vemo, da pedagoški
delavci nimate časa na pretek, smo za vas pripravili:
 izbor treh brezplačnih programskih paketov za obdelavo zvočnih in video posnetkov ter
izdelavo animacij v tehniki »stop‐motion« in
 delavnico, na kateri boste ob praktičnih primerih osvojili uporabo izbrane programske opreme.

Vsebina delavnice
UVODNO PREDAVANJE
 Multimedijska gradiva v vzgojno‐izobraževalnem procesu.
 Možnosti, ki jih ponuja animacija v tehniki »stop‐motion«.
 Avtorske pravice
 Varovanje osebnih podatkov in pravica do zasebnosti.
PRAKTIČNA DELAVNICA
1. ZVOK
 Kje in kako pridobiti zvočne posnetke?
 Zajem zvočnega zapisa s CD plošč in zapis v format MP3.
 Montaža (sestavljanje) zvočnih zapisov (rezanje, kopiranje in lepljenje)
 Zapis v standardne zvočne formate.
2. VIDEO
 Kje in kako pridobiti video posnetke?
 Prenos video posnetkov z YouTuba in Facebooka.
 Montaža (sestavljanje) video posnetkov.
 Dodajanje zvoka.
 Dodajanje napisov in slik.
 Zapis v standardni video format
3. ANIMACIJA v tehniki »stop motion«
 Kako nastane vtis gibanja?
 Animiranje izbranega predmeta s pomočjo telefona, fotoaparata ali spletne kamere.
 Zapis animacije v standardni video format.

Informacije in naročila:




Telefon: 041 557 739
E‐pošta: info@knjigca.si
Spletna stran: www.knjigca.si/izobrazevanja
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