kurs 13 godz. – z promocją kwiecień 2019

Illustrator
średnio zaawansowany
Termin:

6 kwietnia (sobota) + 7 kwietnia 2019 r. (niedziela) godz. 14.15 – 19.45

Miejsce: „Publishing School” w Krakowie, ul. Kosynierów 15B, sala komputerowa nr 1, II piętro, (w przerwach kawa)
Prowadzący: mgr Ludmiła Mikołajczyk – doświadczony grafik DTP, specjalizuje się w edycji książek i katalogów
Program:
1. Preferencje ogólne programu (przyrosty klawiatury, skalowanie narożników,
skaluj obrysy i efekty oraz inne)
2. Opcje obszaru roboczego. Praca z różnymi obszarami roboczymi
3. Szablony
4. Zaznaczanie obiektów – preferencja zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych
5. Narzędzia do zaznaczania
a. tryb izolacji, zaznaczanie, zaznaczanie bezpośrednie, zaznaczanie grupowe
b. lasso, różdżka
6. Praca z obrysem – paleta obrys
a. cechy obrysu
b. linia przerywana, strzałki
7. Obrys różnej szerokości
a. narzędzie szerokość
b. profil szerokości
8. Praca z kolorem
a. kolory podstawowe i dodatkowe
b. korzystanie z palet: próbki, kolor, wzornik kolorów, tworzenie nowych próbek, biblioteki kolorów
9. Gradient
a. typy gradientu
b. tworzenie próbek gradientu
10. Wykorzystanie masek przycinania i przejść do tworzenia kompozycji graficznych
11. Praca z tekstem (znaki ukryte, tekst zastępczy, orientacja tekstu)
Ćwiczenia w ramach zajęć kursowych polegające na wykonaniu:
– w jednym dokumencie wizytówki, koperty i plakatu z wykorzystaniem kompozycji literniczej
do własnego logotypu (różne obszary robocze, tekst)
– 6-elementowych puzzli i nadruku na CD (transformacje, maska przycinająca, tekst na ścieżce)
– kartki „Schronisko dla bezdomnych zwierząt” (wektoryzacja, kolory dodatkowe, tekst na ścieżce)
– ulotki „Kawiarnia pod myszką” (wektoryzacja, gradienty)
– plakatu „Kocham kino” (kompozycja kształtów, metamorfoza, gradient)
Zgłoszenia i wpłaty: do 30 marca 2019 r. (sob.)
Ilość uczestników: min 5 osób, max 10 osób
Koszt: 420 zł brutto
Promocja: Wpłata do 22 marca 2019 r. (piątek) gwarantuje bonifikatę 100 zł, czyli opłata wyniesie
Certyfikat: oznaczony hologramem “Publishing School“
Kontakt: krystyna@publishingschool.pl

tel. 504-06-86-26

Dane do przelewu: Policealna Szkoła Publishing School, 31-572 Kraków, ul. Kosynierów 15B
nr konta: 07 1910 1048 2117 0607 5842 0001
za wpłaty szkoła wystawia faktury dla firm i osób prywatnych

320 zł brutto

