קורס פוטושופ
מנחה התכנית:
ניר פפרברג
תיאור הקורס
פוטושופ ( )Adobe Photoshopהיא אחת מהתוכנות המובילות בעולם
לעיבוד תמונה ועיצוב גרפי .מתוכה עולה מגוון אפשרויות עריכה ועיצוב,
באמצעות ארגז כלים דיגיטליים עשיר.
ההתמקצעות והשליטה בתוכנה מתאפשרות מתוך היכרות עם סביבת
העבודה ,ותרגול דרכי פעולה נוחות  -מתוך האופציות הרבות האפשריות.
בקורס נכיר את התוכנה מהכלים הבסיסיים ביותר שלה ,נבין ונפתח הרגלי
עבודה נכונים מן ההתחלה ,ונלמד איך להגיע לתוצאה הרצויה לנו בצורה
יעילה .כמו כן נרכוש הבנה עיצובית רחבה  -מעצם התרגול בשדה העיצוב.
מטרת הקורס
היכרות ראשונית עם סביבת העבודה בתוכנת פוטושופ (,)Adobe Photoshop
ומתן הכלים הבסיסיים לעבודה איתה .התלמידים יתרגלו הבנה עיצובית ,תוך
נגיעה ביסודות של עיבוד תמונה ועיצוב גרפי.
קהל יעד
הקורס מיועד למתחילים ,המעוניינים ללמוד את התוכנה מיסודות הבסיס.
הקורס מזמין חסרי ניסיון קודם לצעוד את צעדיהם ראשוניים בעולם הדיגיטלי
של עיבוד ועריכה.
תנאי קבלה וידע קודם נדרש
— השימוש בתוכנה מצריך ידע בסיסי בשפה האנגלית ואוריינטציה מוקדמת
בסביבת יישומי מחשב —.השלמת קורס חייבת להיעשות במועד אשר
נקבע על־ידי מנחי הקורס
— לפטופ ועליו מותקנת תוכנת אדובי פוטושופ ()Adobe Photoshop
הלימודים הקרובה  -חייב הסטודנט ללמוד את הקורס במתכונתו החדשה
על המרצה
ניר פפרברג ,מתגורר ביפו ,עוסק בצילום ,רישום וכתיבה .במקביל ליצירה,
עוזר מחקר במרכז העיר הלבנה ,ועוסק בחינוך והוראה .ניר הוא סטודנט
לשעבר במחלקה לארכיטקטורה בצלאל.
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קורס פוטושופ
דרישות במהלך הקורס
— הגעה עם לפטופ מתאים לעבודה גרפית  +תוכנת אדובי פוטושופ
מותקנת  +עכבר.
— ביצוע תרגילי כיתה ותרגול בבית (מומלץ).

#

תאריך

נושא

1

17/06

שיעור  | 1מבוא לפוטושופ

2

24/06

שיעור  | 2כלי בחירה

3

01/07

שיעור  | 3שכבות

4

08/07

שיעור  | 4כלי עריכה ותיקון

5

15/07

שיעור  | 5מסכות

6

22/07

שיעור  | 6עיבוד תמונה ותיקוני צבע

7

05/08

שיעור  | 7עיצוב בסיסי

8

12/08

שיעור  | 8טקסט ,צורות וטרנספורמציה

9

19/08

שיעור  | 9פילטרים ועימוד
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