14 godz. dyd. – kurs – z promocją
online lub stacjonarnie (decyzja uczestnika)
czerwiec 2021 r.

InDesign od podstaw
Termin: 28 czerwca (pon.) + 29 czerwca (wt.) + 30 czerwca (śr.) + 1 lipca (czw.) 2021 r. – godz. 17.25 do 20.20
Miejsce zajęć:
– komputer uczestnika w domu, zalecana praca dwuekranowa, łączymy się na Jitsi
– lub dla osób, które nie dysponują InDesignem: Publishing School w Krakowie, ul. Kosynierów 15B, II p. sala nr 1
Prowadzący: mgr Ludmiła Mikołajczyk – grafik DTP, specjalizuje się w edycji książek i katalogów, wykładowca szkoły
Program:
1. Zastosowanie programu InDesign
2. Podstawy efektywnej pracy w ID
– palety, ramka aplikacji
– obszar roboczy, formaty publikacji, preferencje aplikacji
– skróty klawiaturowe ułatwiające pracę grafika
3. Praca z tekstem
– ramka tekstowa, łamy, wątki, zarządzanie wątkami
– style akapitowe i style znakowe
– wyliczenia w tekście, wielkość pisma i interlinii
– import i justowanie tekstu, wiszące spójniki
– przelewanie tekstu między ramkami
– paginy i automatyczna numeracja stronic
– praca z kolorem, wypełnienie, obrys, kolor tekstu, gradient
– dokumenty jednostronicowe, wielostronicowe, strony wzorcowe
– łączenie i rozłączanie wątków, odpychanie tekstu
4. Praca z grafiką
– edycja ramki graficznej i jej zawartości
– import grafiki z wykorzystaniem zalet linkowania plików
– współpraca z Photoshopem
5. Eksport do PDF, próbki kolorów
Ćwiczenia w ramach zajęć kursowych:

• stworzenie pliku ulotki
• stworzenie pliku prostego katalogu broszurowego
Zgłoszenia i wpłaty: do 21 czerwca 2021 r. (pon.)
Ilość uczestników: min. 5 osób, max. 9 osób
Koszt: 550 zł brutto
Promocja: Wpłata do 14 czerwca 2021 r. (pon.) gwarantuje 130 zł bonifikaty, czyli opłata = 420 zł brutto
(30 zł brutto za godz. dydaktyczną zajęć)
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

