ლუი.ჯი

ვექტორული პროგრამა ADOBE ILLUSTRATOR
(24 ან 40 გაკვეთილი)
პროგრამის ინტერფეისი; ხედვის რეჟიმები
ინტერფეისის

ძირითადი

ელემენტები;

მენიუ;

ინსტრუმენტების

პანელები;

პალიტრები; სამუშაო სივრცე; მასშტაბირება; ნავიგაცია დოკუმენტში. ახალი
დოკუმენტის გახსნა; დოკუმენტის შენახვა; ფორმატები; ფერთა მოდელები;
ახალი გვერდის დამატება, პარამეტრები

ფერები, ხატვის საშუალებები, მზა ობიექტები, კალამი
რასტრი და ვექტორი; მონიშვნის საშუალებები; დაფერვის მეთოდები; ფერთან
მუშაობა; ფუნჯი, ფანქარი, საშლელი; ვექტორული ობიექტები, კალამი;

ტრანსფორმირება, ფენები, სტილები, ტექსტი
ტრანსფორმაციის

შესაძლებლობები;

დეფორმირება;

ფენებზე

მუშაობა;

ობიექტების სტილები; ტექსტებზე მუშაობა; ტექსტური პალიტრები; თანაკვეთის
რეჟიმები; შემომკვეთი ნიღაბი; განლაგებები

სიმბოლოები, გადადინება, რთული გრადიენტი, ფილტრი
ფილტრები;

ნიღბები;

გრადიენტული

ტრანსფორმირება;

ობიექტების

ჯგუფებთან მუშაობა; გამოსახულების ვექტორიზაცია

3 D , დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი ე ფ ე ქ ტ ე ბ ი (მხოლოდ საშუალო ხანგრძლივობის კურსში).
3D გამოსახულებების შექმნა; სტილების რედაქტირება; ეფექტების მართვა;
შემოწერა; გამჭვირვალობის ნიღაბი

კურსდამთავრებული შეძლებს:
სხვადასხვა ტიპის ბეჭდური მასალის

შექმნას ვექტორული პროგრამის საშუალებით, შესასრულებელი სამუშაოს

გააზრებას, პრიორიტეტების განსაზღვრას და შეკვეთის კვალიფიცირებულად შესრულებას.
კურსი განკუთვნილია ნებიმიერ სფეროში მომუშავე მსმენელისთვის. მსმენელს უნდა ჰქონდეს პერსონალურ
კომპიუტერთან მუშაობის გამოცდილება და უნარები, სასურველია, ფლობდეს პროგრამას ADOBE PHOTOSHOP.
• სასწავლო საათების სრული ოდენობა (შემაჯამებელი გამოცდის ჩათვლით) – ბლიც კურსი – 24 აკად. სთ; საშუალო
ხანგრძლივობის კურსი – 40 აკად. სთ.
• სწავლება ქართულ და რუსულ ენებზე; დღეში ტარდება 4 გაკვეთილი;
• ბლიც და საშუალო ხანგრძლივობის ჯგუფებში წევრთა ოდენობა, და, შესაბამისად, სწავლის ღირებულება
თვითოეული წევრისთვის, შეადგენს: ინდივიდუალური ჯგუფი – 1–3 წევრი (340,2ლ ან 567ლ), მცირე ჯგუფი – 4–6 წევრი
(291,60ლ ან 486ლ), დიდი ჯგუფი – 7–14 წევრი (243ლ ან 405ლ);
• სწავლის ღირებულების გადახდა ხორციელდება სწავლის დაწყებამდე სრულად, უნაღდო ფორმით, კრეატივ
სტუდიო ლუი.ჯი – ს საბანკო ანგარიშზე;
• სასწავლო გრაფიკის შერჩევა ხდება მსმენელის განრიგის მაქსიმალურად გათვალისწინებით;
• დიზაინ სტუდიო ლუი.ჯი – ს ბაზაზე სწავლის პროცესი მიმდინარეობს ყოველდღიურად, 07:00–დან 24:00 საათამდე;
• გაიცემა ორენოვანი (ქართული, ინგლისური) სერტიფიკატი;
• ჩვენი ტელეფონია: 595 39 11 22
საინტერესო და წარმატებულ სასწავლო პროცესს გისურვებთ!

ADOBE ILLUSTRATOR ADVANCED
(24 გაკვეთილი)

ლუი.ჯი

ჩუქურთმების შექმნა
ჩუქურთმების შექმნა, ჩუქურთმების პარამეტრების რეგულირება; ფონების და
ტექსტურების შექმნა; დოკუმენტის გაფორმება

დეკორატიული ელემენტების შექმნა
დეკორატიული

ელემეტების

შექმნის

ტექნიკა;

დეკორატიული

ელემენტი,

როგორც დიზაინის ნიმუშების გაფორმების საშუალება

პერსპექტივა, ფილტრები
პერსპექტიულ

სივრცეში

დიზაინის

სხვადასხვა

ნიმუშების

შექმნა;

ფილტრებთან მუშაობა; ფილტრების გამოყენებით სხვადასხვა ფონებისა და
ეფექტების შექმნა

ხატვის ტექნიკა
ხატვის

ტექნიკა;

სხვადასხვა

ტიპის

პორტრეტის

ხატვა;

გამოსახულების

ვექტორიზაცია

ბეჭდური ნიმუშები, ბეჭდვის პარამეტრები
სხვადასხვა ბეჭდური თუ ვებ ნიმუშის შექმნა; თანამედროვე სტანდარტები;
დოკუმენტის ბეჭდვა

კურსდამთავრებული შეძლებს:
გამოსახულების ვექტორიზებას, ჩუქურთმების, დეკორატიული ელემენტების შექმნას პროგრამაში Adobe Illustrator;
სხვადასხვა ვებ თუ ბეჭდური ნიმუშების დამზადებას.
კურსი განკუთვნილია ნებიმიერ სფეროში მომუშავე მსმენელისთვის. მსმენელს გავლილი უნდა ჰქონდეს კურსი
“ვექტორული პროგრამა ADOBE ILLUSTRATOR”.
• სასწავლო საათების სრული ოდენობა (შემაჯამებელი გამოცდის ჩათვლით) – 24 აკად. სთ.
• სწავლება ქართულ და რუსულ ენებზე; დღეში ტარდება 4 გაკვეთილი;
• ჯგუფებში წევრთა ოდენობა, და, შესაბამისად, სწავლის ღირებულება თვითოეული წევრისთვის, შეადგენს:
ინდივიდუალური ჯგუფი – 1–3 წევრი (340,2ლ), მცირე ჯგუფი – 4–6 წევრი (291,60ლ), დიდი ჯგუფი – 7–14 წევრი (243ლ);
• სწავლის ღირებულების გადახდა ხორციელდება სწავლის დაწყებამდე სრულად, უნაღდო ფორმით, კრეატივ
სტუდიო ლუი.ჯი – ს საბანკო ანგარიშზე;
• სასწავლო გრაფიკის შერჩევა ხდება მსმენელის განრიგის მაქსიმალურად გათვალისწინებით;
• დიზაინ სტუდიო ლუი.ჯი – ს ბაზაზე სწავლის პროცესი მიმდინარეობს ყოველდღიურად, 07:00–დან 24:00 საათამდე;
• გაიცემა ორენოვანი (ქართული, ინგლისური) სერტიფიკატი;
• ჩვენი ტელეფონია: 595 39 11 22
საინტერესო და წარმატებულ სასწავლო პროცესს გისურვებთ!

