ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Photoshop είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας που αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιεί πάνω από
το 90% των επαγγελματιών του δημιουργικού τομέα παγκοσμίως. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αυτό,
έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε εικόνες και φωτογραφίες, να δημιουργήσετε ψηφιακή τέχνη, μακέτες
και γραφικά διαφόρων ειδών, φυλλάδια, αφίσες, επαγγελματικές κάρτες, καθώς και στοιχεία που αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη του Web Design, όπως banners, dividers, headers κτλ.
Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύψει ένα μεγάλο εύρος των πιο δημοφιλών αναγκών των
χρηστών του Photoshop, όπως επεξεργασία χρωμάτων και μεγέθους, layers και blending options, ρετουσάρισμα, εφέ και σκιές.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου, Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν
γνώσεις δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων και δημιουργίας γραφικών.
Αποκτήστε το Vellum International Certificate in Photoshop από τον αναγνωρισμένο Φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services και ενισχύστε το βιογραφικό σας, κάνοντας την διαφορά στην
αγορά εργασίας, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν στο δυναμικό τους εξειδικευμένο προσωπικό
το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί γραφικά.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ
ολοκλήρου online.

2. Πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την
λήψη πιστοποιητικού Vellum International Certificate in Photoshop μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny,
που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ
VIDEO: ΝΑΙ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: NAI
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL CY LIMITED
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ECVET - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Τ α Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα, απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.
Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθη το
2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Τ ο ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά,
την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την
απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.
Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:
Ÿ Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση
βαθμών ECVET.
Ÿ Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η κατάκτηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.
Ÿ Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο
ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός
ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.
Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). Α κ ό μ α , συμβάλλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.
Τέλος, το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συνοδεύεται από τη Βεβαίωση Παρακολούθησης
Μαθημάτων ΕΛΚΕΔΙΜ (αναγνωρισμένη και μοριοδοτούμενη) και από το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της Vellum Global Educational Services.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ISO 9001:2015
Το πρόγραμμα διαχείρισης της Vellum Global Educational Services επιθεωρήθηκε από την InovaCert GCB Ltd. κι ευρέθη να συμμορφώνεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και
διατήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (αρ. Πιστοποιητικού:
030350000540009). Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του φορέα κατάρτισης Ελληνικά
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) τα οποία αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον φορεά
RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82Q).
Το ISO 9001:2015, ως διεθνές πρότυπο, έχει αναγνωριστεί ως η βάση για κάθε εταιρεία η οποία προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή
ποιοτική του βελτίωση, κάτι που εξασφαλίζεται από τακτικούς ελέγχους των διαδικασιών από ανεξάρτητο
φορέα πιστοποίησης.

ISO/IEC 27001:2013
O φορέας κατάρτισης Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχει επίσης αξιολογηθεί
και πιστοποιηθεί από το φορέα RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82IS) ότι τηρεί το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 27001:2013, το οποίο οφορά τη διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριών.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχουν πιστοποιηθεί έπειτα από σχετική
απόφαση, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδ: 2000453). Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο ενοποιημένος φορέας που προέκυψε από τη συγχώνευση
τριών φορέων οι οποίοι εξυπηρετούσαν το δίκτυο Δια Βίου Μάθησης: το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και
το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).
Στόχος του ΕΟΠΠΕΠ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και της αμεροληψίας στο ενιαίο πλαίσιο ποιότητας
για τη Δια Βίου Μάθηση.
Τόσο η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και η Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ,
εξασφαλίζουν την ικανότητα των ανωτέρω φορέων (Vellum Global Educational Services & ΕΛΚΕΔΙΜ) να
παρέχουν ποιοτικά επιμορφωτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταρτιζόμενων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Το Περιβάλλον Εργασίας
Δημιουργία και Άνοιγμα Εικόνων
Layers
Αναζήτηση Υλικού

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Χρώματα
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Αυτόματη διόρθωση χρωμάτων
Βελτίωση χρωμάτων με χρήση Levels
Βελτίωση χρωμάτων με χρήση Vibrance
Βελτίωση χρωμάτων με χρήση Curves
Αλλαγή χρωμάτων με χρήση Hue
Μετατροπή εικόνας σε ασπρόμαυρη
Αλλοίωση χρωμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σχήματα & Κείμενο
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Δημιουργία σχημάτων
Μεταμόρφωση σχημάτων
Δημιουργία κειμένου
Παραμόρφωση κειμένου
Διαβάθμιση χρώματος
Κείμενο σε ακανόνιστη γραμμή
Κείμενο σε κύκλο
Μεταβλητές γραμματοσειρές
Αντιστοίχιση γραμματοσειρών

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Layer Styles
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Stroke
Bevel & Emboss
Drop Shadow
Fill & Opacity
Αφαίρεση λευκού φόντου
Παρουσίαση έργου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ: 5Περικοπή & Αλλαγή Μεγέθους
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Περικοπή εικόνας
Περικοπή εικόνας σε συγκεκριμένες διαστάσεις
Διόρθωση της γραμμής του ορίζοντα
Περικοπή εικόνας με χρήση Content-Aware
Αλλαγή μεγέθους εικόνας με χρήση Content-Aware
Μετακίνηση αντικειμένων με χρήση Content-Aware
Αφαίρεση αντικειμένων με χρήση Content-Aware
Περικοπή εικόνων υπό γωνία
Αφαίρεση περιεχομένου από τις άκρες της εικόνας
Μεγέθυνση εικόνας

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Επιλογή Αντικειμένων & Masking
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Αντιγραφή εικόνας σε άλλη
Διαγραφή φόντου
Εισαγωγή κειμένου πίσω από αντικείμενο
Περικοπή εικόνας μέσα σε κείμενο
Δημιουργία Layer Mask
Συγχώνευση εικόνων
Εναλλαγή κειμένου μέσα και έξω από ένα αντικείμενο
Επιλογή μαλλιών
Επιλογή αντικειμένων με χρήση Color Range
Βελτίωση χρωμάτων με χρήση Color Range
Αλλαγή χρώματος στο δέρμα με χρήση Color Range
Δημιουργία Mask με χρήση Channels
Επιλογή περιοχής εστίασης
Δημιουργία Mask σε ομάδα Layers

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Φίλτρα & Smart Objects
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Smart Objects
Προσθήκη φίλτρων
Μετατροπή εικόνας σε πίνακα
Προσθήκη κίνησης με Motion Blur
Προσθήκη αντανάκλασης φακού με Lens Flare
Δημιουργία Halftone Poster Effect

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ρετούς
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Διόρθωση κόκκινων ματιών
Ρετουσάρισμα δέρματος
Ρετουσάρισμα ματιών
Λεύκανση δοντιών
Αφαίρεση piercing
Διόρθωση μαύρων κύκλων ματιών
Ρετουσάρισμα σώματος
Αλλαγή χαρακτηριστικών προσώπου

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Οπτικά Στυλ & Εφέ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Εφέ Spotify duetone
Εφέ Instagram vintage
Εφέ 3D γυαλιών
Εφέ paper cut
Εφέ double exposure
Εφέ πίνακα ακουαρέλας
Εφέ έκρηξης pixels
Εφέ πυροτεχνημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σκιές
Ÿ Δημιουργία ρεαλιστικής σκιάς
Ÿ Δημιουργία σκιάς αντικειμένου
Ÿ Δημιουργία καμπυλωτής σκιάς κάτω από φωτογραφία
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Επαγγελματικές Λύσεις
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ρυθμίσεις
Συντομεύσεις
Εξαγωγή
Place Embedded και Place Linked
RGB και CMYK
Ανάλυση εικόνας
Προσθήκη υδατογραφήματος
Προσθήκη πολλών εικόνων σε ένα έγγραφο
Artboards
Mockups
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Ο Θωμάς Δούμας γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας, πετυχαίνοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις την είσοδό του στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποφοίτησε με βαθμό
«Λίαν Καλώς».
Από το 2009 έως και σήμερα, εργάζεται ως Full Stack Web Developer και
System Administrator. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχει συνεργαστεί με πλήθος εταιριών για τη δημιουργία των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών τους

Θωμάς Δούμας

καταστημάτων, όπως επίσης και για τη δημιουργία των εταιρικών τους
δικτύων ,ή τη βελτίωση των δικτύων που προϋπήρχαν, με στόχο τη μέγιστη
δυνατή απόδοση και ασφάλεια των συστημάτων τους.
Από το 2010 έως και το 2014, εργάστηκε παράλληλα ως μισθωτός στο
Αριστοτέλειο Φροντιστήριο Μ.Ε., το οποίο εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Δημιούργησε το εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας, την πλατφόρμα διδασκαλίας
εξ’ αποστάσεως και την υποδομή cloud με την οποία γίνεται η πλήρης
διαχείριση του μαθητολογίου. Δίδαξε επίσης το μάθημα της Πληροφορικής,
αποκτώντας έτσι διδακτική εμπειρία. Πιστοποιήθηκε μέσω σεμιναρίων, τα
οποία διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο Φροντιστών Ημαθίας, στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών».
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