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Izobraževalna delavnica za pedagoške delavce

Priprava slikovnega gradiva
(izvedba »na daljavo)
Predstavitev delavnice
»Slika pove več kot tisoč besed.«
Pregovor v današnji informacijski družbi nedvomno drži, še pa posebej v vzgoji in izobraževanju.
Kakovostno slikovno gradivo namreč občutno izboljša, olajša in naredi zanimivejši vsak vzgojno‐
izobraževalni proces.
Slikovno gradivo nikoli ni bilo tako dostopno kot je danes. Na internetu lahko najdemo obsežne
slikovne knjižnice, vsak telefon ima vgrajen fotoaparat, da o digitalnih fotoaparatih ne govorimo.
Vendar to še ne pomeni, da z lahkoto pridemo do slikovnega gradiva, ki povsem ustreza našemu
namenu uporabe. Pogosto je treba slike še nekoliko obdelati ‒ uravnotežiti svetlost in kontrast, izrezati
določen motiv, odstraniti moteče elemente, narediti ozadje prozorno ...
V naši delavnic boste:
 izvedeli kako in kje pridobiti (brezplačno) slikovno gradivo,
 spoznali brezplačne, a izredno zmogljive programe za obdelavo slik,
 osvojili vsa potrebna znanja za pripravo slikovnega gradiva za najpogostejše načine uporabe ...

Vsebina delavnice (izvedba »na daljavo«) ‒ 10 pedagoških ur
I.)

1. srečanje na spletu (2 ped. uri ‒ 90 min).
UVOD





Tehnična oprema (pametni telefon, spletna kamera, digitalni fotoaparat ...).
Spletne knjižnice – obsežni viri slikovnega gradiva.
Pregled brezplačne programske opreme (Gimp in Inkscape).
Pridobivanje gradiva in avtorske pravice.

ZNAČILNOSTI DIGITALNIH SLIK
 Kaj so digitalne slike in kako nastanejo?
 Osnovni pojmi (rastrska in vektorska grafika, piksli, ločljivost, kakovost ...).
 Slikovni formati.
PRAKTIČNA DELAVNICA 1. del
 Osnovna obdelava rastrskih slik (fotografij):
a. obrezovanje in poravnava,
b. korekcija svetlosti in kontrasta,
c. doosvetlitev senčnih predelov,
d. uravnoteženje barv,
e. odstranjevanje motečih elementov (retuširanje).
 Shranjevanje v standardne ustrezne formate .

II.)

Samostojno delo doma ali v šoli (3 ped. ure).
 Pridobitev vzorčnih slik s telefonom in na spletu.
 Obdelava slik.
 Shranitev slik v format jpeg in png.

III.)

2. srečanje na spletu (2 ped. uri ‒ 90 min).
PRAKTIČNA DELAVNICA 2. del
 Naprednejša obdelava rastrskih slik:
a. označevanje in izrezovanje predmetov (uporaba izbir),
b. priprava slik brez ozadja (uporaba plasti),
c. fotomontaža,
d. selektivno spreminjanje svetlosti in kontrasta,
e. selektivno ostrenje in meglenje,
f. pretvorba


IV.)

Vektorska grafika:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

značilnosti vektorskih slik,
risanje osnovnih likov,
preoblikovanje s pomočjo vozlišč,
izdelovanje napisov,
predelovanje in sestavljanje slik iz slikovnih knjižnic,
shranjevanje v slikovne formate ...

Samostojno delo doma ali v šoli (3 ped. ure).
 Izdelava fotomontaže.
 Pridobitev vzorčnih vektorskih slik iz spletne knjižnice.
 Izdelava vektorske slike iz več vzorčnih slik.
 Shranitev slik v format svg in izvoz v formata jpeg in png.
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Promocijska ponudba za delavnico

Priprava slikovnega gradiva
(izvedba »na daljavo)

Predmet ponudbe






Cena za udeleženca
(z DDV)

36,00 €

Izvedba delavnice Priprava slikovnega gradiva
Brezplačna programska oprema
Delovne datoteke
Dostop do video posnetkov delavnice (90 dni)
Promocijski popust

‐ 20 %

Promocijska cena

28,80 €

Promocijska ponudba velja do konca leta 2020.

Opombe:






Izobraževanje bo izvedeno prek spleta prek programa Teams.
Izobraževanje traja skupno 10 pedagoških ur. Izvedeno pa bo v štirih delih:
1. srečanje v spletni skupini (Teams) ‒ 2 ped. uri,
2. samostojno delo doma ali v šoli ‒ 3 ped. ure,
3. srečanje v spletni skupini (Teams) ‒ 2 ped. uri,
4. samostojno delo doma ali v šoli in razprava v spletni skupini ‒ 3 ped. ure.
Spletna skupina bo odprta za razpravo in individualno svetovanje še 90 dni po izvedbi delavnice.
Vsak udeleženec prejme:
o navodila za namestitev brezplačne programske opreme,
o navodilo za povezavo v spletno srečanje,
o geslo za dostop do video posnetkov delavnice (velja 90 dni),
o potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Informacije in naročila:




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