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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

ΜΟΝΤΑΖ VIDEO 

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ADOBE PREMIERE PRO 

 

 
 

 

Μάθεηε ηο σειπιζμό και ηα μςζηικά ηος πιο διαδομένος ππογπάμμαηορ επεξεπγαζίαρ 

και μονηάζ εικόναρ video και ξεδιπλώζηε ηιρ δημιοςπγικέρ ζαρ ανηζςσίερ ζηη 

δημιοςπγία ηαινιών και οπηικοακοςζηικών project! 

 

Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

 

Απεπζύλεηαη ζε όζνπο αζρνινύληαη εξαζηηερληθά ή επαγγεικαηηθά κε ηε παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ (ηαηλίεο, 

ληνθηκαληέξ, δηαθεκίζεηο, θάιπςε εθδειώζεσλ θιπ.) θαη επηζπκνύλ λα αμηνπνηήζνπλ όιεο ηηο λέεο δπλαηόηεηεο θαη εξγαιεία 

πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή επνρή ζηε δεκηνπξγία εληππσζηαθώλ θαη κε επαγγεικαηηθή δνκή θαη πεξηερόκελν video. 
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Σν ζεκηλάξην είλαη θαηάιιειν γηα: 

 

  

 Επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. 

 Εηθνλνιήπηεο πνπ επηζπκνύλ λα βειηηώζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο, ώζηε λα βνεζεζνύλ αξγόηεξα ζην 

  κνληάδ ηνπ πιηθνύ ηνπο. 

 Δπίδνμνπο θηλεκαηνγξαθηζηέο πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηαηλίεο. 

 Εθπαηδεπηηθνύο πνπ επηζπκνύλ λα εληάμνπλ ηε δύλακε ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο ζηε δηδαθηηθή ηνπο 

  κέζνδν.  

 Εξαζηηέρλεο πνπ ζέινπλ λα πεηξακαηηζηνύλ ζηελ νπηηθναθνπζηηθή δεκηνπξγία. 

 Όζνπο επηζπκνύλ λα μεθηλήζνπλ κία λέα θαξηέξα ζην ρώξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεόξαζεο σο 

  κνληέξ. 

 Κηλεκαηνγξαθόθηινπο πνπ ζέινπλ λα θαηαλνήζνπλ ηα κπζηηθά ηνπ ζπληαθηηθνύ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

  γιώζζαο πνπ είλαη ην κνληάδ 

 

ΣΟΥΟΙ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 

 Γλσξηκία θαη ζε βάζνο γλώζε ηνπ ρεηξηζκνύ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Adobe Premiere Pro. 

 Καηαλόεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ζσζηνύ ηξόπνπ εξγαζίαο ζην κνληάδ νπηηθναθνπζηηθώλ δεκηνπξγηώλ. 

 Γλσξηκία κε βαζηθέο νξνινγίεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ κνληάδ. 

 Καηαλόεζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ ζύγρξνλσλ format θηλνύκελεο εηθόλαο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

 Αλάπηπμε ελζηίθηνπ ζσζηήο εηθνλνιεςίαο ώζηε λα βνεζεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ.  

 Δηζαγσγή ζε νξηζκέλεο βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ηέρλεο ηνπ κνληάδ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη ζε ζέζε, κεηά ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ, λα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα άςνγν θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνδηαγξαθώλ νπηηθναθνπζηηθό πιηθό. 

 

 

ΤΛΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 

Δηζαγσγή 

 

 Ση είλαη κνληάδ θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ ζηελ νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή. 

 Μηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο ηέρλεο ηνπ κνληάδ. 

 Ση είλαη ην γξακκηθό θαη ηη ην κε γξακκηθό κνληάδ. 

 σζηή πξνεηνηκαζία πξηλ ηε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ. 

 Φηινζνθία θαη αξρηηεθηνληθή ησλ πξνγξακκάησλ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο video. 

 

Βαζηθό κνληάδ 

 

 Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Adobe Premiere Pro.  

 Γηαρείξηζε αξρείσλ εηθόλαο θαη ήρνπ. 

 Γεκηνπξγία project θαη sequence. 

 Δηζαγσγή, ηαμηλόκεζε θαη δηαρείξηζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ κε δεκηνπξγία θαθέισλ θαη bins. 

 Καηαλόεζε όξσλ online θαη offline. 

 Γηαρείξηζε θαλαιηώλ εηθόλαο-ήρνπ θαη πινήγεζε ζην timeline. 

 Υξήζε source monitor θαη project monitor. 
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 Υξήζε marks γηα ηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ (κνληάδ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ ζεκείσλ) θαη εηζαγσγή ηνπ ζην 

 timeline. 

 Γηαρείξηζε ησλ clip θαη κεηαηόπηζή ηνπο ζην timeline. 

 Κόςηκν θαη έλσζε ησλ clip. 

 Trimming clips. 

 πγρξνληζκόο θαη απνζπγρξνληζκόο εηθόλαο θαη ήρνπ. 

 Πξόζζεζε θσηνγξαθηώλ ή γξαθηθώλ. 

 Πξόζζεζε κνπζηθήο θαη ερεηηθώλ effects. 

 

Δπεμεξγαζία εηθόλαο - effects 

 

 Γλσξηκία θαη θαηαλόεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ παξαζύξνπ effect window. 

 Μεγέζπλζε, ζκίθξπλζε, κεηαηόπηζε, πεξηζηξνθή εηθόλαο. 

 Αιιαγή ηαρύηεηαο, αληίζηξνθε θίλεζε ή πάγσκα εηθόλαο. 

 Μεηαβάζεηο (transitions). 

 Υξσκαηηθή δηόξζσζε (color correction). 

 Δεκηνπξγία δηαθάλεηαο (keying). 

 Δηπιή ε γεληθά πνιιαπιή έλζεζε εηθόλαο. 

 Σεκαρηζκόο θάδξνπ. 

 Καηαλόεζε θαη ρξήζε keyframes. 

 Άιια effects. 

 

Δπμεξγαζία ήρνπ - effects 

 

 Απμνκείσζε έληαζεο ήρνπ κε ή ρσξίο ηε ρξήζε keyframes. 

 Μεηαβάζεηο (transitions). 

 Μίμε ήρνπ – κνπζηθήο. 

 Παξακόξθσζε ήρνπ. 

 Απνζνξπβνπνίεζε. 

 Equalizing. 

 Άιια effects. 

 

Σίηινη 

 

 Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο ηηηιέδαο. 

 Γεκηνπξγία ζηαηηθώλ ηίηισλ κε ή ρσξίο δηαθάλεηα. 

 Δπεμεξγαζία γξακκαηνζεηξάο, κεγέζνπο, ζέζεο, ρξώκαηνο. 

 Γεκηνπξγία βαζηθώλ ζρεκάησλ (ηεηξάγσλα, θύθινη, γξακκέο θιπ.) 

 Γεκηνπξγία presets ηίηισλ. 

 Πξόζζεζε γξαθηθώλ ή θσηνγξαθηώλ ζηνλ ηίηιν. 

 Γεκηνπξγία θηλνύκελσλ ηίηισλ κε ή ρσξίο δηαθάλεηα. 

 Γηαρείξηζε ζέζεο θαη δηάξθεηαο ηίηισλ πάλσ ζην timeline. 

  

Export 

 

 Πξνεηνηκαζία project γηα export.  

 Γλσξηκία κε ην παξάζπξν export.   

 Καηαλόεζε βαζηθώλ format export γηα θηλεκαηνγξάθν, ηειεόξαζε θαη δηαδύθηην. 

 Καηαλόεζε ησλ όξσλ frame rate, video resolution, bit rate. 
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 Export κε ρξήζε preset settings. 

 Export κε ρξήζε custom settings. 

 

 

Θεσξία κνληάδ 

 

 Καλόλαο ησλ 180 κνηξώλ. 

 Υξνληθή θαη ρσξνηαμηθή ζπλέρεηα δξάζεο. 

 Παξάιιειε δξάζε. 

 εκαζία ηνπ ξπζκνύ θαη πώο επηηπγράλεηαη. 

 Δόκεζε αθήγεζεο θαη νπηηθναθνπζηηθνύ λνήκαηνο 

 

 

ΠΑΡΟΥΔ 

 

1. Πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο 

2. Υξεκαηνδόηεζε έσο θαη 100% από ην ΛΑΔΚ 

3. Έλα άηνκν αλά Η/Τ ζην εξγαζηήξην 

4. Δσξεάλ Τπνζηήξημε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο γηα ηηο εξγαζίεο ζαο 

 

ΔΙΗΓΗΣΗ 

 

Μηράιεο Αιεμάθεο 

 

Δπαγγεικαηίαο θηλεκαηνγξαθηζηήο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηε ζθελνζεζία θαη ην κνληάδ. Από ην 2002 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιέο κεγάιεο παξαγσγέο ηόζν 

ζηελ ηειεόξαζε όζν θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ελώ έρεη θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελό ηνπ ζε δηάθνξνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θνξείο θαη νκίινπο. Από ην  2013 κέλεη κόληκα ζην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί. 

 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

 

 dp studies – Κεληξηθό Κηίξην 

Κνξσλαίνπ 4, 71 201 Ηξάθιεην 

Σει.: 2810-24.00.24 

Fax : 2810-285.627 

Email: center@dp.gr 

 

 dp studies – Παξάξηεκα Θεξίζνπ 

Μειίλαο Μεξθνύξε 64, 71 305 Ηξάθιεην 

Σει.: 2810-313.603 

Fax : 2810-313.625 

Email: therisos@dp.gr  

 

 

Web:   www.dpstudies.gr  

 
www.facebook.com/dpstudies 

 

https://plus.google.com/+dpstudies
 

 

 

mailto:center@dp.gr
mailto:therisos@dp.gr
http://www.dpstudies.gr/
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ΚΟΣΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ  

 

Καλνληθή ηηκή ζεκηλαξίνπ:  500€ 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΤ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΜΗΝΑ: 390€ 

ΔΙΓΙΚΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΓΟΤ – ΦΟΙΣΗΣΔ : 340€ (κε ηελ επίδεημε ηεο θάξηαο αλεξγίαο ή ηεο θνηηεηηθήο ηαπηόηεηαο) 

 

Γηα Επηρεηξήζεηο : Υξεκαηνδόηεζε έσο θαη 100% από ην ΛΑΔΚ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ - ΔΓΓΡΑΦΔ 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Εκπαιδεσηικό Όμιλο dp studies ζηα ηηλέθωνα: 

2810-24.00.24, 2810-285.627, 2810.313.603 ή επιζκεθηείηε ηο www.dpstudies.gr . 

 

http://www.dpstudies.gr/

