
Bezplatne szkolenie z obróbki i wizualizacji obrazów

29 pazdziernika br. IT Szkola uruchomi pierwszy w Polsce, kompletny kurs e-Iearningowy
dla uczniów i nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych oraz dla innych osób
zainteresowanych tematyka fotografii cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, ze 29 pazdziernika 2012 (poniedzialek) na portalu IT Szkola: www.it
szkola.edu.pl, zostanie udostepniony, specjalistyczny kurs informatyczny przygotowany przez
Warszawska Wyzsza Szkole Informatyki pt. "Obróbka i wizualizacja obrazów". Szkolenie w
wersji on-line bedzie dostepne dla uczniów, nauczycieli oraz dla innych zainteresowanych osób
po zalogowaniu sie na stronie portalu. Szkolenie, pierwsze tego typu w Polsce, w pelnym
formacie, sklada sie z wykladu wprowadzajacego, zeszytu dydaktycznego w wersji PDF,
prezentacji, materialów dodatkowych. slownika pojec, filmów instruktazowych oraz testu
sprawdzajacego wiedze.
Szkolenie moze byc wykorzystane w trybie indywidualnego samoksztalcenia lub w formie
tradycyjnej - pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów informatyka oraz technologie
informacyjne do realizacji z uczniami bezposrednio w szkole podczas zajec dydaktycznych lub
w ramach kól zainteresowan. Materialy skladajace sie na kurs moga byc wykorzystywane jako
pojedyncze elementy doskonalace wiedze lub jako kompletny kurs zakonczony testem
sprawdzajacym.

Uczestnicy szkolenia, którzy zapoznaja sie ze wszystkimi elementami kursu oraz uzyskaja
minimum 70 % punktów z testu sprawdzajacego wiedze, otrzymaja uprawnienie do
wydrukowania bezposrednio ze strony portalu certyfikatu Warszawskiej Wyzszej Szkoly
Informatyki potwierdzajacego realizacje szkolenia e-Iearningowego w trybie samoksztalcenia lub
pod kierunkiem nauczyciela.

Dodatkowo wyniki uczniów ze szkól zarejestrowanych na portalu IT Szkola zostana zaliczone na
poczet ogólnopolskiego rankingu IT Szkola oraz rankingów wojewódzkich. Warunkiem
zaliczenia wyników ucznia na konto Szkoly jest wskazanie w formularzu rejestracyjnym szkoly, w
której sie uczy.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia,

Szkoly zainteresowane skorzystaniem z kursu, które jeszcze nie przystapily do projektu IT
Szkola, zapraszamy do zlozenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Formularz zgloszeniowy
jest dostepny pod linkiem: http://it-szkola.edu.pllw zakladce "Rejestracja".
Kolejny kurs e-Iearningowy: Tworzenie serwisów internetowych, zostanie udostepniony na
poczatku grudnia 2012.

Wszelkie pytania oraz uwagi na temat szkolenia prosimy kierowac na adres:
kontakt@it-szkola.ed u.pI

Serdecznie zapraszamy do sledzenia aktualnosci zamieszczanych na stronie projektu IT Szkola:
www.it-szkola.edu.pl.
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