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מומחה פוטושופ
תוכנה Adobe Photoshop CS5
קורס מס'  85 - 2021שעות אקדמיות
על הקורס
קורס זה פותח עבור המעוניינים לעסוק בתחומי הגרפיקה הממוחשבת ,האמנות והיצירה .לאורך
הקורס ילמדו המשתתפים את יסודות העבודה עם התוכנה הגרפית Adobe Photoshop CS5
ויעמיקו בה עד לרמה של משתמשים מתקדמים .כמו כן ,ילמדו משתתפי הקורס את העקרונות
לעיצוב הגרפי והמושגים המקצועיים מעולם הגרפיקה .בוגרי הקורס יוכלו להמשיך בהכשרתם
למקצועות הגרפיקה הממחושבת ועתידים להתשלב בעבודה במשרדי פרסום ,סטודיו לעיצוב ,חברות
אינטרנט ,חברות אינטראקטיב ,הוצאות לאור וכו' כמעצבים גרפיים וביצועיסטים המתמחים בגרפיקה
ממוחשבת לדפוס ובעיצוב גרפי ל.WEB -

מטרות הקורס



הקניית ידע מקצועי וכלים לעבודה בתוכנת Adobe Photoshop CS5
הקניית ידע בנושא עקרונות בעיצוב גרפי

קהל היעד
מסלול הכשרה זה מיועד למעוניינים לרכוש הידע מקצועי בתוכנה הגרפית Photoshop CS5
 Adobeולהמשיך בהכשרה למקצועות גרפיקה ממוחשבת ולתחומי אמנות ויצירה.

דרישות קדם





ראיון אישי עם יועץ לימודים.
יכולת קריאה והבנה הולמת של אנגלית ומעבר בהצלחה של הטסט English Elementary
(לא פחות מ )00% -ו( English IT -לא פחות מ )60% -במרכז ההדרכה.
מבדק התאמה.
ניסיון בהפעלת מחשב או מעבר קורס משתמש  PCבמרכש ההדרכה.

דרישות מהסטודנטים וזכאות לתעודות סיום והסמכה





ראיון אישי עם יועץ לימודים.
יכולת קריאה והבנה הולמת של אנגלית ומעבר בהצלחה של הטסט English Elementary
(לא פחות מ )00% -במרכז ההדרכה.
מבדק התאמה.
ניסיון בהפעלת מחשב או מעבר קורס משתמש .PC
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משך הלימודים



סה"כ  80שעות אקדמיות –  17מפגשים.
לימודי ערב מ  17:30עד , 21:30לימודי בוקר מ  9:00עד  ,13:00אחד/שני מפגשים
שבועיים.
משך כל מפגש  0 -שעות אקדמיות.
במידה ובימי הלימוד אשר נקבעו מראש ,יחולו חגים ומועדים ,הלימודים יתבטלו .לוח
חופשות עדכני יופץ טרם היציאה לחופשה.




ספרי לימוד


ערכות לימוד רשמיות של  Adobeמסדרת  Classroom in a Bookאו ספרות מקצועית
חלופית.

נושאי הלימוד בקורס
נושאי הלימוד

שעות לימוד

 Adobe Photoshop CS5למתחילים (מבוא לגרפיקה ממוחשבת):









מבוא
שיטות סימון אזורים בתמונה
עבודה עם שכבות
שיטות מתקדמות בעבודה עם שכבות
טכניקת איור
שיטות ריטוש
ביצוע קומפוזיציות מורכבות
סריקה ותיקון תמונות
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עקרונות העיצוב הגרפי:





סגנון בעיצוב גרפי
קופוזיציה
תורת הצבע
טיפוגרפיה
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 Adobe Photoshop CS5למתקדמים:





שיטות להגברת יעילות העבודה בפוטושופ ,אוטומטיזצית
פעולות.
יכולות התוכנה בטיפול במסלולים וקטוריים.
עיצוב מלל בפוטושופ.
עבודה עם ערוצי אלפא ומסכות שכבה ,סימון אזורים מסובכים,

30

3

נושאי הלימוד








שעות לימוד

עבודה עם מסכות ברמה מקצועית ,שימוש בשכבות בתור
מסכות.
צביעת תמונות בצבע אחיד ,יצירת תבליטים ותבניות מילוי
חוזרות
כיול וניהול הצבע ,סרקה.
תיקון צבע וטון של תמונות.
פרטים מיוחדים בעיבוד תמונית בפוטושופ.
הכנת תמונות להדפסה ,הפרדת צבעים.
עיצוב וביצוע ממשקי משתמש בפוטושופ ,ריטוש דיוקן.

סה"כ
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תעודות
לעומדים בדרישות המסלול תוענק תעודת גמר מטעם . Specter Training & Testing Center

