 -מפרט לימודי קורס פוטושופ מתקדם חורף תש“פ -

קיימת אומנות -

מעבר למכחול.

השלבים:
שלב  :1הכנה לקורס והתאמת רמת למידה ותרגול מקדים
מה מקבלים?
 -וידאו שיעור פוטושופ בסיסי במייל -

שלב  :2מפגש פיזי אחד על אחד בבית שלך ,ללימוד הכל
מה מקבלים?
 -מדריך מודפס מורחב ומפורט על עיבוד פוטושופ מתקדם -

שלב  :3מעקב התקדמות ושמירה על קשר לוודא קליטת נתונים (:
מה מקבלים?
 -קובץ פוטושופ גדוש ב 30שכבות של אוברליים מתנה -

שאלות ותשובות
-

אני אלופה בתוכנת פוטושופ ועורכת טוב את התמונות שלי .מה יש לקורס הזה לחדש ?

היחודיות בקורס הוא היכולת ללכת הרבה מעבר לעיבוד הבסיסי ,להרחיק לכת מעבר לכל
דמיון ,כשתמונה שגרתית הופכת לעוצרת נשימה על ידך .עיבוד תמונה מתקדם הוא
לא דבר מובן מעליו .קשה מאוד לגשש לרמה הזו לבד ,בלי לימוד חיצוני .כאן בקורס את
תקבלי את כל הכילים לעבד תמונות מדהימות ,לתמונות מדהימות עוד יותר.

-

הציעו לי קורס עיבוד און ליין ,בפורמט ברור וקל לקליטה .המחיר יותר נמוך.
למה שווה לי להשקיע יותר כדי ללמוד אצלך?

יש הבדל ענק בין לימוד מול מסך מחשב בלבד ,לבין פגישה פרונטלית חויתית .יש אינסוף
סרטונים ברשת שמסבירים איך מעבדים תמונות בצורה מקצועית ,אבל לא ניתן להשוות
לימוד בצורה כזו מול פגישה רשמית .אני מגיעה עד אליך לביתך ,יושבת איתך במשחב
שלך ,ומעבירה לך את סודות העיבוד המתקדם ,בצורה הכי תכלס וקולע שיש.

-

אני חוששת שלא אצליח ליישם את הנלמד .איך אדע שזה אפשרי לביצוע?

בשונה מקורס כזה במקומות לימוד אחרים ,כפי שכולם מכירים אותי ,חשוב לי בראש
ובראשונה שתקלטתי את צורת העבודה כדי שתוכלי לעבד לבד בקלילות .אני מסבירה
מגוון של אפשרויות עיבוד באופן שתוכלי לקחת את הנלמד ולהתקדם לבד עם החוש
אומנות שלך והכישרון .אין צורך לסכם ,כל החומר נמצא מילה במילה בחוברת.

-

איזה גירסה של פוטושופ צריך?

אדובי פוטושופ Cהיא אחת התוכנות המתקדמות ביותר שיש היום .ניתן לעבד תמונות
מקסימות ברוב גרסאות התוכנה האחרונות ,אך אני ממליצה על פוטושופ Adobe
 ,Creative Cloudבקיצור  . CCCהתוכנה החדשה של אדובי מתעדכנת מעצמה כל
הזמן כדי להגיש את הטכנולוגיה העדכנית ביותר .אני מלמדת על פוטושופ  ,CCCולכן
יתכנו שינויים קטנים בעיצוב ומיקום אם את רגילה לגרסאות קודמות ,וזה בסדר.

-

האם בזכות הקורס אוכל לקחת תמונות פחות מוצלחות שלי ולהפוך אותם ליפות יותר?

כמובן שעיבוד תמונה משמעותה להפוך תמונה למשהו מיוחד מאוד ,אך בכל זאת
חשוב לדעת שאי אפשר לקחת תמונה פחות מוצלחת ולהפוך אותה למדהימה .העבודה
נעשית רק על תמונות ברורות ,חדות ,ללא חשיפת יתר וכו' .רק תמונות מעולות מכל
הבחינות שיצאו טרי מהמצלה יכולות להיכנס למעבדת הפוטושופ ולהעניק להם שדרוג
שישאיר את הלקוחות שלכם פעורי פה.

-

כיצד אפשר לשמור איתך בקשר אחרי הקורס?

שמירה עם קשר הוא הכרחי לוודא שאת אכן מצליחה .שלחי לי תמונות של ”לפני ואחרי
מדי פעם ,ואני אכתוב לך הערות והארות שבונות ומחכימות .את לא תאמיני כמה
תתקדמי מכל עיבוד ועיבוד!

כשגיליתי שכישרון אומנות -
הוא לא רק היכולות להחזיק מכחול,

מצאתי עולם קסום של יופי ויצירה
סיפוק ,חיבור ,וצבעוניות ,בהרמוניה אחידה.
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