Grafika komputerowa
poziom podstawowy

Prowadzący: Mateusz Atroszko, Michał Krzywania (home.pl)
Dla kogo ten kurs?
Dla osób zainteresowanych poznaniem zupełnych podstaw tworzenia grafiki na komputerze.
Cele szczegółowe kursu:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z projektowaniem grafiki.
Każda lekcja to omówienie podstawowych narzędzi, dostępnych w popularnych programach graficznych
(np. w Photoshopie), a także zapoznanie się z istotnymi informacjami teoretycznymi.
Przedstawione będą sposoby na usprawnienie pracy, dzięki którym projektowanie graficzne może
okazać się łatwe i przyjemne.
Zakres tematów:
• Podstawowe narzędzia w programach graficznych: warstwy, sposoby zaznaczania, narzędzia tekstowe,
transformacja obiektów, narzędzia do rysowania, prowadnice.
• Praca z plikami graficznymi, omówienie formatów plików na potrzeby Internetu, omówienie różnic
w grafice rastrowej i wektorowej.
• Omówienie dobrych praktyk oraz wskazanie najczęstszych błędów, popełnianych przez początkujących
projektantów.
Harmonogram zajęć:
Data

Godzina

Temat zajęć

Ogólny opis zajęć

19.10.21

16:30-18:00

Podstawowe informacje
Wstępne zapoznanie
z programem graficznym

Informacje wstępne. Piksele.
Różnica między grafiką rastrową i wektorową.
Zapoznanie z programem.
Przegląd podstawowych narzędzi.

26.10.21

16:30-18:00

Rozmiar pliku
Praca z plikiem graficznym
Panel koloru.

Ciąg dalszy przeglądu paneli i narzędzi.
Tworzenie nowych plików, otwieranie
i zapisywanie (z uwzględnieniem
poprawnego zapisywania do sieci).
Zapoznanie się z panelem koloru.

2.11.21

16:30-18:00

Warstwy

Warstwy jako najważniejsza opcja
w programach graficznych.
Operacje na warstwach

9.11.21

16:30-18:00

Zaznaczenia

Metody zaznaczania i modyfikowanie selekcji.
Wypełnianie zaznaczeń kolorem i tworzenie
obiektów. Operacje na warstwach.

16.11.21

16:30-18:00

Transformacje
Kadrowanie

Modyfikacje obiektów poprzez obrót,
skalowanie, pochylanie itp.
Zmiany wielkości pliku.

23.11.21

16:30-18:00

Przezroczystości i maski

Praca z przezroczystościami.
Filtr rozmycie.

30.11.21

16:30-18:00

Praca z tekstem

Zmiana tekstu i jego parametrów.
Operacje na akapitach i tekstach.

7.12.21

16:30-18:00

Obróbka zdjęć

Korekcje kolorystyczne.
Podstawy fotomontażu.
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Program szkoleń z zakresu
kompetencji miękkich
Prowadzący: Joanna Wacławczyk, Monika Kotek (home.pl)
Dla kogo ten kurs?
Ta część kursu jest dedykowana wszystkim uczestnikom, niezależnie od tego jaką wybierzecie
specjalizację.
Cele szczegółowe kursu:
Podczas szkoleń w ramach ścieżek specjalistycznych (grafika, marketing i zarządzanie projektami)
zdobędziecie wiedzę merytoryczną. Dodatkowo chcemy wyposażyć Was w kompetencje, które rozwiną
Waszą samoświadomość, a tym samym sprawią, że będziecie bardziej efektywni w swojej pracy.
Damy Wam również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji, dzięki którym będziecie mogli
skutecznie szukać pracy i odnaleźć się na obecnym rynku.
Zakres tematów:
• Na czym polega teoria kolorów osobowości i jak ją wykorzystać w pracy zespołowej.
• Czym jest analiza transakcyjna i jak pomaga w życiu oraz skutecznej komunikacji zespołowej.
Czym są pozycje życiowe i dlaczego warto budować pozycję: „ja ok, ty ok” w codziennej komunikacji.
• Dlaczego kultura feedbacku jest ważna we współczesnych organizacjach oraz jak skutecznie
dawać informację zwrotną w zespole.
• Czym jest kreatywność, czy można się jej nauczyć, jak można ją rozwijać
Harmonogram zajęć:
Data

Godzina

Temat zajęć

Ogólny opis zajęć

15.10.21

16:00-17:30

homeStarter – czyli co?

Przedstawienie i omówienie celu programu,
zakresu, zasad, przedstawienie trenerów.

22.10.21

16:00-17:30

Wszyscy jesteśmy
kolorowi

Teoria kolorów osobowości: jakie są typy,
jak je rozpoznać, jaką formę komunikacji wybrać.

5.11.21

16:00-17:30

Analiza transakcyjna
i pozycje życiowe

Założenia analizy transakcyjnej.
Pozycje życiowe. Dlaczego warto budować
pozycję: „ja ok, ty ok”. Gry psychologiczne.

19.11.21

16:00-17:30

Feedback jest fajny

Zasady dawania i przyjmowania feedbacku,
komunikat „ja“.

3.12.21

16:00-17:30

Kreatywność – czy trzeba
się z nią urodzić?

Czym jest kreatywność? Metody i techniki
pobudzające kreatywność.

12.21
(dzień
do ustalenia)

16:00-17:30

Indywidualne konsultacje

Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące
metod poszukiwania pracy, pisania CV,
przygotowywania się do rozmów rekrutacyjnych,
budowania pozytywnego wizerunku.
Pomożemy Ci wziąć rozwój w swoje ręce
i odpowiemy na nurtujące Cię pytania.
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