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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ANIMATION 

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ADOBE AFTER EFFECTS 

 

 

 

Δεκηοσργήζηε ελησπωζηαθά animation κε ηε βοήζεηα ηοσ προγράκκαηος 

Adobe After Effects θαη δώζηε δωή ζε ζτήκαηα, γρακκές θαη ηίηιοσς. 

 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

 

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

ληνθηκαληέξ, δηαθεκίζεηο, θάιπςε εθδειώζεσλ θιπ.) θαη επηζπκνύλ λα εληάμνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο ηα θηλνύκελα γξαθηθά θαη 

ηνπο θηλνύκελνπο ηίηινπο, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην πξόγξακκα Adobe After Effects 

ζηε δεκηνπξγία εληππσζηαθώλ video. 

 

Σο ζεμινάπιο είναι καηάλληλο για: 

  

 Επαγγελμαηίερ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. 

 Μονηέπ πνπ επηζπκνύλ λα πιαηζηώζνπλ ην πιηθό ηνπο κε εληππσζηαθά θηλνύκελα γξαθηθά,  

  αλαδεηθλύνληαο έηζη παξαπάλσ ην λόεκα θαη ηελ αθεγεκαηηθόηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο. 
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 Επίδνμνπο δημιοςπγούρ animation. 

 Εκπαιδεςηικούρ πνπ επηζπκνύλ λα εληάμνπλ ηε δύλακε ησλ θηλνύκελσλ γξαθηθώλ ζηε δηδαθηηθή ηνπο 

  κέζνδν.  

 Γπαθίζηερ πνπ ζέινπλ λα “δώζνπλ δσή θαη θίλεζε” ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. 

 Διαθημιζηέρ πνπ αλαδεηνύλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο πέξα από ηε βηληενζθόπεζε. 

 Καλλιηέσνερ πνπ επηζπκνύλ λα εληάμνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ςεθηαθήο επνρήο ζηηο θαιιηηερληθέο ηνπο 

  δεκηνπξγίεο. 

 

ΣΟΥΟΙ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 

 Γλσξηκία θαη  εηζαγσγή ζην ρεηξηζκό θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Adobe After Effects. 

 Καηαλόεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ζσζηνύ ηξόπνπ εξγαζίαο ζηε δεκηνπξγία animation. 

 Γλσξηκία κε βαζηθέο νξνινγίεο ηεο γξαθηζηηθήο θαη ηνπ digital animation. 

 Καηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ αηζζεηηθήο ζηε “δόκεζε θάδξνπ” θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηίηισλ. 

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

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

επαγγεικαηηθώλ πξνδηαγξαθώλ animation. 

 

 

ΤΛΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 

Ειζαγωγή 

 

 Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Adobe After Effects θαη ηξόπνη ηξνπνπνίεζήο 

 ηνπ.  

 Εηζαγσγή assets. 

 Δεκηνπξγία composition. 

 Εηζαγσγή απσείων Photoshop θαη Illustrator. 

 Δηαρείξηζε ςλικών θαη οπγάνωζή ηνπο. 

 Πποεπιζκόπηζη ηεο δνπιεηάο καο. 

 Καηαλόεζε ηεο ρξήζεο ηνπ timeline. 

 

 

Basics 

 

 Δηαρείξηζε ανηικειμένων θαη δεκηνπξγία solids. 

 Transforms – Fixed Effects. 

 Καηαλόεζε θαη δεκηνπξγία keyframes. 

 Easing keyframes. 

 Motion paths. 

 Μάζκερ γηα motion paths. 

 Parenting. 

 

Shape Layers 

 

 Ση είλαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα shape layers. 

 Κείμενο θαη Pen Tool. 

 Ένωζη ησλ paths. 

 Offset paths. 
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 Pucker & Bloat. 

 Υξήζε ηνπ repeater. 

 Round corner θαη stroke. 

 Trim paths. 

 Twist & Wiggle Paths. 

 Wiggle Transform. 

 Υξήζε ηνπ Zig Zag Operand. 

 Σν write on effect. 

 Δεκηνπξγία motion background κε ηα shape layers. 

 

 

Κείμενο 

 

 Δπλαηόηεηεο δημιοςπγίαρ κειμένος. 

 Γπαμμαηοζειπέρ θαη Faux Options. 

 Σν character panel. 

 Ελίζρπζε θεηκέλνπ κε ηα layer styles. 

 Animating θεηκέλνπ. 

 Σεμασιζμόρ κάδπος. 

 Υξήζε ησλ text range selectors. 

 Text animators. 

 Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο. 
 

 

Paint 

 

 Δημιοςπγία θαη διαμόπθωζη πινέλων. 

 Δπλαηόηεηεο ηνπ Paint Panel. 

 Spot & Blemish Removal. 

 

 

Άλλα επγαλεία  

 

 Motion Tracking. 

 Transitions. 

  

 

Export 

 

 Exports – Dynamic Link. 

 Πποεηοιμαζία γηα export. 

 Render settings. 

 Output modules. 

 

 

ΠΑΡΟΥΕ 

 

1. Πιζηοποιηηικό παξαθνινύζεζεο 

2. Υπημαηοδόηηζη έσο θαη 100% από ην ΛΑΕΚ 
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3. Ένα άηομο ανά Η/Τ ζην εξγαζηήξην 

4. Δωπεάν Τποζηήπιξη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο γηα ηηο εξγαζίεο ζαο 

 

 

ΕΙΗΓΗΣΗ 

 

Μισάληρ Αλεξάκηρ 

 

Επαγγεικαηίαο 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 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

 

 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
 

 

 

ΚΟΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ  

 

Καλνληθή ηηκή ζεκηλαξίνπ:  1.000€ 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΤ ΙΥΤΕΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΜΗΝΑ: 590€ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΤ – ΦΟΙΣΗΣΕ : 490€ (κε ηελ επίδεημε ηεο θάξηαο αλεξγίαο ή ηεο θνηηεηηθήο ηαπηόηεηαο) 

 

Για Επισειπήζειρ : Υξεκαηνδόηεζε έσο θαη 100% από ην ΛΑΕΚ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΕΓΓΡΑΦΕ 

 

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 . 
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