עיצוב וציור בתוכנות גרפיות Adobe
היקף שעות 42 :שעות אקדמיות
תשתית -קורס מס' 7
פריסת הקורס :טרימסטר א' – 2שעות אקדמיות שבועיות
טרימסטר ב' –  1שעות אקדמיות שבועיות
רציונל:
העיצוב והתדמיתנות הם אמנות בתחום האופנה .מקצועות אלו נתמכים ע"י טכנולוגיה ותוכנות מחשב.
השליטה בתחומים מחייבת ידע ומיומנויות בתוכנות שפותחו לכל אחד מהתחומים ,כל זאת בשילוב עם
יצירתיות ומקוריות.
לפיכך הקורס:
מקנה ידע בעבודה עם מחשב בתחום המקצוע
מקנה ידע בעיצוב וציור
מקנה ידע ויכולת לביטוי אישי באמצעות התוכנות
מקנה כלים לעבודה טכנית במחשב -בסיס לתקשורת
מקנה ידע בעבודה במיומנויות וטכניקות שונות בציור
מפתח יכולת חשיבה ויזואלית
לצד רכישת בסיס ידע טכני ותיאורטי יידרש הסטודנט לבצע תרגילים ועבודות בעזרת תרגול שיפתח את
המקצועיות והחשיבה היצירתית.
הקורס יוצר בסיס וידע :
בעבודה בסדנת מחשבים
בהפעלת ציוד ומכשור מקצועי
בהכרת תוכנות עבודה (פוטושופ ואילוסטרייטור)
בשיטות עבודה ממוחשבות בעיצוב
בשיטות עבודה ממוחשבות בציור ובציור טכני
בסיס הידע הינו מעשי והקורס מהווה חלק ממקצועות התשתית
מטרת הקורס:
להקנות ידע ומיומנויות בתחום התוכנות הגראפיות
 .1להכיר את כלי התוכנה והיכולת להשתמש בהם בתחום הביטוי האישי הציור והעיצוב
 .2להכשיר את הלומד לעבודה בתחום העיצוב בעזרת תוכנות
 .3להשתמש בכלי התוכנה לטובת תחום עיצוב הטקסטיל
 .4לקשר בין המקצועות השונים

עיצוב וציור בתוכנות גרפיות  -Adobeתכנים:
היכרות עם התוכנות
הבדלים בין התוכנות :
יתרונות וחסרונות של כל אחת

2

ממשק התוכנות
תפריטים
חלונות עבודה
כלים
כלי יצירה
כלי עבודה ועריכה בפוטושופ

2

יצירת מסלולים
צורות ועריכה באילוסטרייטור

2

עבודה בשכבות:
אסטרטגיה של עבודה בשכבות ומסיכות
בפוטושופ

4

הכנסת דימויים
סריקה ופרמטרים של סריקה

2

המרה של פורמט
מפת סיביות לפורמט וקטורי
Image Trassing

4

ניהול צבע
פלטות צבעים
יצירת הרמוניה צבעונית

4

שיטות צביעה
קפלים
נפח
יצירת אשליה של תלת-מימד

2

יצירת מכחולים
שימוש במכחולים באיור אופנה וציור טכני

2

יצירת פטרן pattern
שימוש בפטרן לטקסטורות
מגוון אפשרויות וטכניקות

2

2

2

בניית בסיס או פרטי לבוש בסיסיים
חולצות
שמלות
חצאיות
מכנסיים
מעילים
אפודות

4

בניית פרטים ואלמנטים דקורטיביים
צווארונים חפתים חגורות כיסים וכו'

2

ציור טכני
חולצות
שמלות
חצאיות
מכנסיים
מעילים
אפודות
אלמנטים דקורטיביים נלווים
צווארונים חפתים חגורות כיסים וכו'

4

יצירת טקסטורות:
פרווה
סריגים
עור
בדים עם נפח

2

ציור חופשי בפוטושופ
בניית ספרייה אישית שכוללת מכחולים טקסטורות וכל האלמנטים הנלווים

2

יצירת קולאז'ים בשתי התוכנות

4

3

