Kurs 49 h HIT!!! „Grafika komputerowa (coreldraw + photoshop)”
Fundacja ARR informuje, iż rozpoczęła nabór uczestników na szkolenie „Grafika
komputerowa (coreldraw + photoshop)”. Czas trwania szkolenia wynosi 7 dni (49 godz.,
tryb zwykły w tygodniu, weekendowy lub wieczorowy). Szkolenie ma na celu
przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia i edycji
prac graficznych. Obejmuje naukę rysowania prostych obiektów, pracę z tekstem, na
projektowaniu wizytówek czy broszur marketingowych kończąc. Jest to kurs zalecany
wszystkim tym, którzy rozpoczynają pracę z grafiką komputerową. Zajęcia prowadzone są
w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Corel DRAW – program kursu (30h):
1. Interfejs programu Corel Draw – 2h
 Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice
 Najpopularniejsze formaty graficzne
 Arkusz roboczy Corela, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty
 Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu CDR.
 Menedżer obiektów i symboli – praca na warstwach
 Teczki podręczne
 Rodzaje widoków, dokumenty wielostronicowe
 Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia
2. Podstawowe narzędzia edycyjne – 4h
 Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów
 Skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów przy pomocy myszki
 Duplikowanie obiektów (wszystkie metody)
 Ustawianie atrybutów konturu
 Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień, tworzenie własnych wypełnień
3. Precyzyjne transformacje obiektów – 3h
 Rozmiar i położenie
 Obrót
 Skala i lustro
 Pochylanie
4. Wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu - 6h
 Grupowanie i łączenie
 Kształtowanie obiektów: część wspólna, przycinanie, spawanie






Edycja krzywej Bezier\'a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu
Praca na węzłach
Rozłączanie i łączenie obiektów
Rozłączanie, łączenie i wyrównywanie węzłów

5. Tekst i obróbka tekstu w Corelu - 3h
 Formatowanie i edycja tekstu
 Rodzaje i atrybuty tekstu
 Dopasowywanie tekstu do ścieżki
6. Narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw – 2h
 Wektoryzacja grafik rastrowych
 Import formatów nie obsługiwanych przez program do grafiki wektorowej
 Wymiarowanie obiektów – rysunek techniczny
7. Efekty w formacie wektorowym i rastrowym – 4h
 Perspektywa
 Obwiednia
 Metamorfoza
 Wytłoczenie
 Soczewki – warstwy efektowe
 Kadrowanie
 Interaktywne efekty, m.in. przezroczystość
 Efekty w formacie rastrowym
8. Eksport plików do innych formatów (EPS, PDF, AI) oraz narzędzia do druku i
impozycji -2 h
9. Własny projekt reklamowy w formacie wektorowym – 4h

Photoshop łącznie 19 godzin:














Adobe Photoshop - przeznaczenie programu
Budowa obrazu bitmapowego, rozdzielczości
Przestrzenie barwne
Poruszanie wewnątrz programu
Tworzenie własnego koloru
Kadrowanie obrazów
Podstawowa korekta fotografii
Retusz
Selekcja
Selekcja na masce
Praca na warstwach
Wypełnianie selekcji kolorem
Szparowanie, zasady i techniki










Edycja i korekcja obrazów bitmapowych
Typografia. Rodzaje Fontów
Wprowadzenie tekstu i jego edycja
Style warstw
Warstwa korekcyjna i jej opcje
Tworzenie masek odcinania
Obiekty inteligentne
Rodzaje druku oraz podstawy przygotowania prac dla poligrafii

Zajęcia mogą odbywać się zarówno na tygodniu, bądź w weekendy w zależności od
potrzeb grupy.

Planowany termin szkolenia: luty – marzec 2017 r.
Miejsce szkolenia: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Koszt szkolenia: 450,00 zł brutto
Zgłoszenia: do 17.02.2017 r.
Kontakt: Iwona Kubicka, tel. 41 274 46 90 wew. 110, e-mail: iwona.kubicka@farr.pl

