
Tytuł szkolenia: Adobe Illustrator – poziom
podstawowy
Kod szkolenia: Adobe

Wprowadzenie
Adobe Illustrator to jeden z najpopularniejszych programów do grafiki wektorowej i projektowania graficznego. Mnogość funkcji i rozwiązań

zawartych w programie pozwala na stosowanie go w nieograniczonej wręcz tematyce, od projektów wielkoformatowych, przez druki użytkowe,

po grafikę internetową. Przez dość znacznie rozbudowany interfejs użytkownika program może wydawać się początkowo skomplikowany,

jednak dzięki szkoleniu i zapoznaniu się z zasadami jego działania można w krótkim czasie przejść do samodzielnego tworzenia dowolnego

typu grafiki.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla osób zaczynających dopiero pracę z grafiką wektorową lub dla tych, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę

na temat najistotniejszych elementów programu Adobe Illustrator. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z samą aplikacją,

rysowaniem i przekształcaniem ścieżek, nadawaniem kolorów i efektów specjalnych.

Cel szkolenia
Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z samą aplikacją, rysowaniem i przekształcaniem ścieżek, nadawaniem kolorów i efektów

specjalnych. Duży nacisk kładziony jest na wyrobienie podstawowych nawyków i zachowań, które pozwalają na późniejszą samodzielną

pracę w programie i odkrywanie kolejnych funkcji.

Czas i forma szkolenia
14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.
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Plan szkolenia
1. Przestrzeń robocza Illustratora
2. Tworzenie i ustawianie nowego projektu
3. Obszary robocze (strony)
4. Podstawowe narzędzia do rysowania

a. Elipsa, Prostokąt
b. Linie
c. Gwiazda, Wielokąt

5. Przekształcanie ścieżek
a. Narzędzie Czarnej i Białej Strzałki
b. Łączenie, przecinanie ścieżek itp.

6. Warstwy, grupy
7. Stosowanie koloru

a. Ogólne informacje i RGB i CMYK
b. Paleta Próbek
c. Dobieranie i zmiana kolorów
d. Gradienty

8. Obrys
9. Pędzle

10. Podstawy efektów specjalnych
a. Efekty 3D
b. Cień, blask, rozmycie
c. Modyfikacja ścieżek

11. Tekst
a. Trochę o Adobe Typekit i czcionkach
b. Sposoby formatowania tekstu

12. Zapis do druku i Internetu
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