Σεμινάρια φωτογραφίας με χρήση του
Adobe Photoshop Lightroom CC

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους γονείς-μαθητές φωτογράφους που θέλουν να βρουν ένα τρόπο να
οργανώνουν, να ταξινομούν και να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους εύκολα, γρήγορα και σωστά,
χρησιμοποιώντας ένα και μόνο πρόγραμμα. Το Photoshop Lightroom CC απευθύνεται εξίσου σε επαγγελματίες και
ερασιτέχνες και μέσα από το όμορφο και φιλικό περιβάλλον του, καλύπτει με πολύ αποδοτικό τρόπο όλες τις εργασίες
που πρέπει να κάνει ο σημερινός φωτογράφος.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, πέρα από την αγάπη για την
φωτογραφία και το βασικό χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα πληροφορικής του 1ου Λυκείου Χολαργού, από ένα δίωρο, μια φορά την
εβδομάδα (συνολικά περίπου 30 ώρες κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου-Απριλίου). Πιθανές μέρες
διεξαγωγής: Δευτέρα ή Τετάρτη απόγευμα.
Εισηγητής σεμιναρίου: Πλεύρης Νίκος
Περιληπτικά η ύλη έχει ως εξής:
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•
•
•
•
•
•

Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας και τη λογική του Photoshop Lightroom CC

•
•

Εργαλεία τοπικής επεξεργασίας: Spot Removal, Graduated Filter, Adjustment Brush, κλπ

•
•
•
•
•
•

Επεξήγηση και ανάλυση των πλεονεκτημάτων των αρχείων RAW
Εισαγωγή φωτογραφιών και video στο Lightroom CC-Previews και Smart Previews
Αξιολόγηση και ταξινόμηση βάσει των Keywords. Τεχνικές γρήγορης αναζήτησης
Ρυθμίσεις του Καταλόγου στο Lightroom CC, Backup, Εξαγωγή, Εισαγωγή
Μαθαίνοντας τις γρήγορες, κανονικές και “έξυπνες” συλλογές στο Lightroom CC
Επεξεργασία: Χρωματικές και τονικές διορθώσεις, μετατροπή σε ασπρόμαυρο, τεχνικές βελτίωσης του
χρώματος, επίλυση προβλημάτων γεωμετρίας των φακών και διόρθωση προοπτικής, κλπ
Άμεση επεξεργασία και συγχρονισμός με τη χρήση του Quick Develop & Auto Synch, μείωση θορύβου,
τεχνικές όξυνσης κλπ
Χρήση του GPS και τοποθέτηση των φωτογραφιών μας πάνω στον χάρτη
Δημιουργία Slideshow και Video παρουσιάσεων
Δημιουργία Photobook με χρήση του Book Module
Εξαγωγή φωτογραφιών σε σκληρό δίσκο, CD, DVD, Email, κλπ, εκτύπωση μέσω του Lightroom, διαχείριση
χρώματος
Χρήση των Υπηρεσιών Δημοσίευσης, άμεση δημοσίευση στο Facebook και άλλα Social Media
Δημιουργία photobook με φωτογραφίες των συμμετεχόντων

Για συμμετοχές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του
1ου Λυκείου Χολαργού κ. Ιωάννη Μπουζαμπαλίδη στο 6944443251 μέχρι τις 23-12-2017

