
23‐24 lutego i 02‐03 marca 2013 r.

Organizator:  Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości 
                         Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach

Warsztaty
Grafika wektorowa ‐ Corel Draw

Mile widziane przyniesienie własnego laptopa z oprogramowaniem, co wydatnie ułatwi prowadzenie zajęć i pozwoli 

na łatwiejsze przyswajanie wiedzy na własnym sprzęcie.

Instruktor: Szymon Gradowski

Warsztaty odbywają się w siedzibie Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości 

– ul. Piłsudskiego 2 (budynek USC)

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2013 r. Sekretariat  MCK pok. 108, lub tel. 46 833 24 12.

Warunkiem udziału w warsztatach jest wpłacenie na konto MCK  do dnia 18 lutego 2013 r. akredytacji w wysokości 

40 zł. na nr konta: 62 1500 1689 1216 8004 3139 0000
Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Reymonta 33, 96‐100 Skierniewice
z dopiskiem : akredytacja na warsztaty grafiki
lub w kasie MCK: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 13.00 środa – 12.00 ‐ 16.00

Liczba miejsc ograniczona – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

23 ‐ 24 lutego 2013 r. godz. 14.00 – 18.00

Wstęp

‐ Omówienie zastosowań programu Corel Draw

‐ Różnice między grafiką wektorową, a rastrową

‐ Arkusz roboczy Corela, personalizacja interfejsu, paski,

  okna, dokery, skróty

Podstawowe narzędzia edycyjne ‐ Rysowanie, 

przenoszenie, usuwanie obiektów

‐ Skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów przy

  pomocy myszki

‐ Duplikowanie obiektów (wszystkie metody)

‐ Ustawianie atrybutów konturu

‐ Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień,

  tworzenie własnych wypełnień

Transformacje i modyfikacje obiektów

‐ Rozmiar i położenie

‐ Obrót, skala i lustro, pochylanie

Obiekt 

‐zaznaczanie i swobodne przekształcanie obiektów

‐ atrybuty obiektu: kontur i wypełnienie, sposoby 

  ich definicji. Obiekt otwarty i zamknięty

‐ tworzenie obiektów narzędziami do rysowania

‐ narzędzia przekształceń precyzyjnych

‐ stos i zmiana kolejności

‐ grupowanie obiektów

‐ kopiowanie, duplikacja, klon.

 

Narzędzia wspomagające rozmieszczenie 

i wyrównanie obiektów 

‐ linijka, prowadnice, siatka ‐ ich definiowanie 

  i wykorzystanie

‐narzędzie Wyrównanie i Rozkład.

02 – 03 marca 2013 r. godz. 14.00 – 18.00

Tekst 

‐ tekst akapitowy i ozdobny, zamiana typów

‐ atrybuty obiektu tekst

‐ tworzenie ramki akapitu z innych obiektów

- przelewanie tekstu

‐ czcionki, dobór i zarządzanie fontami. 

Krzywe Beziera 

‐ rysowanie krzywej i linii prostej

‐ edycja obiektu jako zbioru krzywych

‐ typy węzłów, dodawanie i modyfikacja krzywej

‐ łączenie i rozłączanie krzywej i obiektu 

‐zamiana tekstu w krzywe.

Program:
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