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INVITAȚIE
Centrul Naţional Proedit vă invită să participaţi la cursul de grafician PC „Prelucrare
imagini, desen vectorial și machetare în Photoshop, Illustrator și InDesign CS 6”.
Cursul se va desfășura la Centrul National Proedit, situat în București, Piaţa Presei Libere nr.1,
corp D (Central) et. 4, cam 421 și va fi susţinut de Mihaela Murgoci, specialist în grafică pe computer
și formator în domeniu, care a mai derulat cursuri și ateliere pentru angajaţii din edituri.
Programul se va derula în perioada 2-27 feb 2015 (doar zilele lucrătoare impare), câte 4 ore pe
zi, între orele 16.00-20:00.
Sunt disponibile 20 locuri, ce vor fi ocupate în ordinea înscrierii.
Centrul asigura participanţilor dotările tehnice necesare (laptopuri, tabla interactiva,
softuri, internet etc.) și alte condiții de pregătire (tarife promoţionale, mape documentare,
cofee break).
La final, participanţii dobândesc certificate de absolvire
recunoscute de ministerele educației și muncii, precum și pe plan
european. Ele vor fi obţinute in urma unor evaluări și examene derulate
în prezenţa unor reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Calificări
(ANC).
Aveţi anexata cererea de înscriere.
Taxa de participare este de 600 lei/persoana. Daca se înscriu
mai mulţi angajaţi dintr-o firmă, taxa se reduce la 500 lei/persoană. Pentru membrii UER taxa
este subvenţionată de uniune, fiind de 400 lei/persoana, indiferent câţi angajaţi se înscriu.
Termen limita! Cererea completata, diploma de absolvire a studiilor, o copie a CI/BI
precum si documentul de plata a taxei de înscriere (daca se achita prin banca) se scanează și se
trimit la adresa claudiu.istrate@proedit.ro, pana miercuri, 28 ianuarie la ora 15.00.
Materiale privind Centrul Naţional Proedit, Calendarul activităţilor și evenimentelor pe
anul 2015 precum și alte informaţii utile pot fi vizionate pe www.proedit.ro
Informaţii la Claudiu Istrate tel. 0755/096.431, Iolanda Chioaru 0755/096.439 și Adrian
Baciu 0755/096.432.
Grăbiţi-vă și folosiţi această oportunitate! Succes!
Nu uitati de oferta noastra speciala!
Astfel, pentru cei care s-au inscris/doresc sa se inscrie la mai multe cursuri, conferinte, ateliere, sesiuni de
informare etc.
Se va aplica urmatoarea grila de reduceri pentru intregul an 2015:
 participare la doua cursuri certificate ANC, reducere de 50% la al doilea curs;
 participare la un curs certificat ANC si o conferinta (atelier, sesiune etc.), reducere de 100% pentru conferinta
(atelier, sesiune)
 participare la doua conferinte (ateliere, sesiuni etc.), reducere de 50% pentru al doilea eveniment
 participare la 3 sau mai multe evenimente (cursuri, conferinte), se acorda reduceri de 50% pentru fiecare
inscriere.

Presedinte UER
Mihai Penescu

Manager
Claudiu Istrate
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Tematica abordata la cursul:
Grafician calculator
Tematică:
1. Prelucrarea imaginii – 4 ore
-

Adobe Photoshop CS6 – noutăţi
Cum prelucrăm corect o imagine
Cum pregătim o imagine pentru tipar

Competența:
-

Prelucrarea imaginilor

Activități:
-

Lucru pe layere, selecţii de obiecte, luminozitate, contrast, re-dimensionarea imaginilor
Prelucrarea imaginilor pentru machete grafice – afiș și pliant

2. Desen vectorial și machetare – 4 ore
-

Adobe Illustrator CS6 – noutăţi
Ce este desenul vectorial
Cum pregătim o machetă grafică pentru tipar

Competența:
- Executarea şi adaptarea desenului vectorial
- Montajul machetei grafice
- Prelucrarea imaginilor
- Realizarea machetei grafice
Activități:
-

Vectorizarea și adaptarea desenului folosind forme, instrumentele Pen, Direct Selection,
pensulele
Selecţiile în Illustrator
Instrumentele din grupul Type și prelucrarea textelor – aranjare, dimensionare etc.
Crearea unui logo
Realizarea unei machete grafice – un afiș

2. Machetare – 4 ore
-

Adobe InDesign CS6 – noutăţi
Cum creăm machete grafice pentru pliante, reviste, ziare
Cum pregătim o machetă grafică pentru tipar
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Competența:
-

Realizarea machetei grafice
Montajul machetei grafice

Activități:
-

Paginile master
Aducerea textului și a imaginilor în InDesign
Formatarea textului
Creare de stiluri
Realizarea unei machete grafice – un afiș

