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Adobe InDesign – DTP – Tworzenie publikacji
Szkolenie skierowane do:
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać możliwości składu tekstu w programie Adobe InDesign.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych porad związanych z publikacjami i tworzeniem projektów
typograficznych.

Tematy zajęć:
Dzień 1
1. Tworzenie makiety publikacji
 Preferencje (9:00 – 10:15)
 elementy dokumentu (10:30 – 12:00)
 zasady edycji obiektów.
2. Edycja tekstu
 wpisywanie tekstu (12:45 – 14:15)
 edycja i adjustacja. (14:30 – 16:00)

Dzień 2
3. Narzędzia graficzne
 narzędzia grafiki wektorowej (9:00 – 10:15)
 krzywa Beziera
 ustawienie elementu na stronie (10:30 – 12:00)
 transformacje.
4. Master Page (12:45 – 14:15)
 używanie stałych elementów
 numeracja i sekcje stron
 tworzenie stylów akapitowych.
5. Układ elementów publikacji (14:30 – 16:00)
 wlewanie tekstu
 edycja ilustracji
 oblewanie tekstu
 kolory i atrybuty.

Dzień 3
6. Automatyzacja
 spisy treści (9:00 – 10:15)
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indeksy (10:30 – 12:00)
tabele.

7. Efekty specjalne (12:45 – 14:15)
 rozmycia, przezroczystości, blendy.
8. Druk. (14:30 – 16:00)

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:





zdobycie umiejętności składania wielostronicowych publikacji w programie InDesign
poznanie metod pracy graficznej i typograficznej pozwoli na efektywne wykonywanie firmowych
broszur, biuletynów i ulotek w wyższej jakości w krótszym czasie i bez potrzeby kosztownego
angażowania zewnętrznych agencji projektowych
zdobycie umiejętności tworzenia eleganckich publikacji, zawierających elementy grafiki
wektorowej, rastrowej i prawidłowo sformatowany tekst.

Metody szkolenia:
 Wykład + warsztaty
Czas trwania:
3 dni
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