Adobe Photoshop
Arbetsmarknadsutbildning

Alma folkhögskola erbjuder en arbetsmarknadsutbildning inom programmen
Adobe – Photoshop.
Kursen riktar sig till personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur.

Du får lära dig:

Du får i stort sett lära dig ”hela” photoshop: Hur fungerar det? Vad är så att säga ”photoshop logiken”?
För att göra dessa frågor glasklara för dig, får du bl.a. lära dig att skapa med olika sorters pixelbaserade
bilder, både abstrakta och konkreta motiv. Du lär dig arbeta med lager, övertoningar, filter, att göra så
kallade ”friläggningar”, arbeta med lagermask, att förstå skillnaden på CMYK och RGB, allt för publicering
i olika typer av media. På denna utbildning lägger vi tyngdpunkten på bildbehandling både för webb och
trycksakshantering. Du får helt enkelt lära dig principerna i Photoshop och att bli en bättre kreatör med alla
dess hjälpmedel. Kursdeltagarna att prova själva och redigera sina egna bilder för att kunna ska portfolio.

Målgrupp:

Målet är att ge deltagaren grunderna i att arbeta med Photoshop inom webb och printproduktion.
Utbildningen ger även deltagare med förkunskaper påbyggnad inom bildhantering och kreativt skapande
med Photoshop.

Mål:

Målet är att ge deltagaren grunderna i att arbeta med Photoshop inom webb och printproduktion.
Utbildningen ger även deltagare med förkunskaper påbyggnad inom bildhantering och kreativt skapande
med Photoshop.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är en workshop, där man får lära dig
att göra flera bildprojekt utifrån de uppgifter som
kursledaren lägger fram, det kommer även att
finnas tid för eget kreativt arbete tillsammans med
kursledarens hjälpande hand.

Förkunskaper:
Datorvana krävs.

Utbildningsform: Lärarledd
Omfattning: 100%
Kurslängd: 5 dagar
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Introduktion
paletter, fönster och menyer
pixel- och vektorgrafik
Bridge
Arbeta med markeringar
skapa och justera markeringar
kombinera markeringsverktyg
Friläggning
Lassoverktyget, trollstaven, färgområde,
snabbmask
Lager
skapa, radera, visa och gömma lager
opacitet
blandningslägen
lageruppsättningar och lagermask
Verktyg
kloning
målningsverktyg
klonstämpeln
banor
övertoningar
Färg
färgväljaren, färgdjup och färgläggning
färginställningar
Vektorgrafik i Photoshop
rita färdiga figurer
formlager och lagereffekter
textverktyget
Bildredigering
Friläggning och kollage
Avancerad redigering och retuschering
Bildhantering för tryck
Bildhantering för webb
Förbereda för tryck
Retuschera
bildupplösning, bilddimensioner
urklippsbanor
filformat
Förbereda för webb
indexerad färg, paletter
optimera bilder (GIF, JPEG och PNG)
dela upp bilder i flera segment (slices)
skapa webbgalleri
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