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KHÓA HỌC TIN HỌC ĐỒ HỌA INDESIGN  

 MÔ TẢ VẮN TẮT MÔN HỌC 

Adobe Indesign (ID) là phần mền thiết kế đồ họa 2D giúp nhà thiết kế dàn trang các ấn 
phẩm có số lượng nhiều trang như Sách, Báo, Tạp chí, Tờ rơi, Brochure, Catalogue,... hỗ trợ 
nhiều chức năng giúp cho các nhà xuất bản chuyên nghiệp thực hiện đánh số trang tự động, 
tạo guiline, mục lục,… và dễ dàng chuyển đổi thiết kế với các phần mềm thiết kế khác như 
Adobe Illustrator (AI), Adobe Photoshop (PS), Adobe After Effect s (AE), Adobe Premiere 
(PR),… 

 

    •    NỘI DUNG CHÍNH MÔN HỌC: 

- Nắm rõ những bước cơ bản của Vector, ứng dụng những vector để thiết kế character đơn 
giản đến nâng cao.  

- Thiết kế chữ, thiết kế ấn phẩm truyền thông toàn diện, thiết kế sản phẩm nâng cao Thực 
hành: Thiết kế và trình bày ý tưởng sản phẩm. 

    •    KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC: 
 

- Sử dụng thành thạo phần mềm Indesign để thiết kế các ấn phẩm Đồ hoạ truyền thông in ấn 
và kỹ thuật số, tạp chí, báo, sách, ấn phẩm dàn trang số lượng nhiều, portfolio, profile, 
cataloge kiến trúc, nội thất, thời trang, tạo dáng, ,...... 

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu Indesign để thực hiện các công việc thực tế theo 
từng chuyên ngành, dự án, sự kiện khác nhau. 

 
- Làm việc với file, xác lập trang làm việc, các công cụ & thao tác cơ bản trong thiết kế 
- Tổ chức các công cụ & nhóm công cụ, layer trong thao tác thiết kế của Indesign 
- Layout cùng với Text, Typography, hình ảnh, hiệu ứng 
- Hiệu chình chế độ màu sắc hiển thị trong Đồ hoạ in ấn và đồ họa kỹ thuật số 
- Quản lý bản vẽ trong quá trình phác thảo, thiết kế, dàn trang, hoàn thiện với Indesign/final art 

work. 

    •    ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC:  

- Sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, thuộc lĩnh vực Nghệ thuật thiết kế hoặc 
học sinh từ Phổ thông cần portfolio cho Hồ sơ du học.  
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- Người làm việc tại các tạp chí, báo, ấn phẩm quảng cáo, công ty quảng cáo, sự kiện, 
studio,..... 

- Giáo viên giảng dạy Mỹ thuật tại các Trường phổ thông, Trường Mầm non, Trung tâm, cơ sở 
đào tạo nghề có liên quan. 

•   ĐỐI TƯỢNG: Từ học sinh lớp 9 trở lên 
•    ĐIỀU KIỆN: Phòng máy Trung Tâm có cấu hình mạnh phục vụ giảng dạy và học tập. 
     Nếu HV muốn sử dụng máy tính cá nhân để học tập tại lớp cũng được khuyến khích.  
 

     •  HỌC PHÍ: Trọn khóa và đóng 01 lần: 2.500.000 đ/ khóa/ học viên 

 Giảm 10% cho Học viên đã/đang học Mỹ thuật tại Kiến Mỹ từ 24 b (1 thẻ học) trở lên. 

      •   HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chứng chỉ do Công ty TNHH Thiết kế Truyền thông Kiến Mỹ cấp. 

•   THỜI GIAN: Tuần 2b; 1b/3h; tổng khóa học: 10b/30h 
-    Sáng: Sáng Thứ 7 và sáng Chủ nhật (8h00 –11h00) 
-    Chiều: Chiều Thứ 7 và chiều Chủ nhật (1h00 – 4h00) 
-    Tối: Tối Thứ 2 và tối Thứ 6 hoặc tối Thứ 3 và tối Thứ 7 (6h00 – 9h00) 
 

•  KHAI GIẢNG Khóa tháng 8/2022:  
            Ngày 20/8 (lớp Thứ 7, CN); Ngày 22/8 (lớp Tối 2,6), ngày 23/8 (lớp Tối 3,7). 
 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 
Ban học vụ: 02838114142 – 0903986346 (cô Giang) 

Tư vấn online qua F: kienmyeducation – W: kienmyacademy.edu.vn 

•    NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:   

  Buổi                                      Nội dung chính 

Buổi 
1,2 

KHÁI NIỆM & CÁC CÔNG CỤ VẼ 

1. Lý thuyết 
- Giới thiệu giao diện 
- Tạo trang mới, thêm trang, xóa trang, hiệu chỉnh kích thước, lề cột 
- Các Panel 
- Các thao tác cơ bản 
- Các chế độ hiển thị 
- Làm việc với thước & Guides 
- Sao chép đối tượng  
2. Bài tập nhập môn: Tạo porfolio cơ bản 
3. Bài tập về nhà 

Buổi 
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QUẢN LÝ TRANG TRONG INDESIGN 

1. Lý thuyết 
- Quản lý trang chủ Master 
- Đánh số trang tự động 
- Header & Fooder 
2. Bài tập thực hành: Dàn trang, số trang, header & fooder cho  trang tạp chí 
3. Bài tập về nhà 

Buổi 
4,5 

SỬ DỤNG NHÓM CÔNG CỤ PEN TOOL 
1. Lý thuyết 
- Nhóm công cụ Pen Tool 
- Path & Convert Point 
2. Bài tập thực hành: Tạo Icons, Symbol minh họa bìa tạp chí từ Pen Tool 

https://www.facebook.com/polyart.center
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3. Bài tập về nhà 

Buổi 
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ĐỐI TƯỢNG, KẾT HỢP, TẠO HÌNH, PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC 

1. Lý thuyết 
- Measure Tool, Guides, Compound Path 
- Path finder Palette, Transform Again 
- Step and reapeat 
- Các công cụ biến đổi đối tượng 
- Free Transform Tool 

2. Bài tập thực hành: Thiết kế Brochure & Cataloge 
3. Bài tập về nhà 

Buổi 
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ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 

1. Lý thuyết 

-    Công cụ & thao tác văn bản 

- Hộp thoại Character & Paragraph 
- Các lệnh trong menu Type 
- Hiệu ứng văn bản 
- Guiline thương hiệu 
2. Bài tập thực hành: Guiline và dàn trang trong Thiết kế ấn phẩm, tạp chí 
3. Bài tập về nhà 

Buổi 
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MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ & IN ẤN 

1. Lý thuyết 

     -    Thuộc tính & hệ màu 

-   Màu đồng nhất, màu chuyển sắc 
-   Màu mẫu tô, màu lưới 
-   Đường viền, kiểu hoà trộn 
2. Bài tập thực hành: Sử dụng hình ảnh & chữ trong Album ảnh, Cataloge 
3. Bài tập kiểm tra tiến độ: 180 phút 

 
Buổi 
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BẢNG BIỂU (MENU TABLE) 

1. Lý thuyết: 

      -    Tạo Table từ đoạn văn có sẵn 
      -    Chuyển Table thành văn bản 
      -    Chọn dòng và cột trong Table 
      -    Chỉnh sửa Table, định dạng Table 
      -    Tô màu và tô viền cho Table 

2. Bài tập thực hành: Thiết kế menu theo dạng bảng biểu và minh họa  
3. Bài tập về nhà 

Buổi 
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TẠO MỤC LỤC – EXPORT & ĐÓNG GÓI TÀI LIỆU 

1. Lý thuyết 
2. Bài tập thực hành: Tư duy sáng tạo & giải pháp cho một cuốn tạp chí, album 

ảnh hoặc sách minh họa 
3. Bài tập cuối khoá - đánh giá kết quả học tập (làm ngoài giờ). 

 


