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KHÓA HỌC TIN HỌC ĐỒ HỌA PHOTOSHOP  

 MÔ TẢ VẮN TẮT MÔN HỌC 

Adobe Photoshop (PS) là phần mềm thiết  kế đồ họa bitmap 2D chuyên nghiệp giúp nhà 
thiết kế dễ dàng xử lý chỉnh sửa hình ảnh với các hiệu ứng kỹ xảo tạo thành các nguyên liệu 
hình ảnh chính ấn tượng trong các ấn phẩm truyền thông đa phương tiện như Poster, 
Brochure, Website, Apps, Digital Painting, Ảnh nghệ thuật, Thiết kế nhân vật, Minh họa, … 
và dễ dàng chuyển đổi thiết kế với các phần mềm thiết kế khác như Adobe Illustrator (AI), 
Adobe Indesign (ID), Adobe After Effect s (AE), Adobe Premiere (PR),… 
 

      •   NỘI DUNG CHÍNH MÔN HỌC: 

- Kỹ thuật Photoshop trong xử lý hình ảnh để ứng dụng vào Nghệ thuật thiết kế. 
- Thành thạo với bộ công cụ xử lí của Photoshop trong tạo hình, cắt ghép, hiệu chỉnh màu 

sắc, hiệu ứng, kỹ xảo và tương tác… 
- Quản lý hình ảnh thiết kế, hoàn thiện thiết kế sản phẩm với Photoshop trong khả năng kết 

hợp vô hạn với các phần mềm tin học chuyên ngành khác. 

     •   KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC: 
- Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop để chỉnh sửa, xử lý hình ảnh. Kết hợp các bộ lọc, 

hiệu ứng chuyên dụng để tạo ra các sản phẩm có tính kỹ thuật, mỹ thuật cao. 
- Ứng dụng bắt buộc và hỗ trợ trong các ấn phẩm thiết kế Đồ hoạ truyền thông in ấn quảng 

cáo, sự kiện và kỹ thuật số, đồ họa cho bản vẽ ngành Kiến trúc, Nội thất, Thời trang, Tạo 
dáng SP công nghiệp, album cưới. ảnh nghệ thuật, phòng triển lãm, minh họa sách, tạp chí, 
ảnh sản phẩm quảng cáo, chân dung, kiến trúc cảnh quan… 

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

     •   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.  

- Người làm việc trong các ngành thuộc Nghệ thuật thiết kế: Thiết kế đồ họa truyền thông in 
ấn, quảng cáo, thương hiệu, game, website, hoặc Maketing thương hiệu, studio, minh họa, 
kiến trúc nội thất, thời trang, tạo dáng sản phẩm CN, thiết kế tự do… 

- Giáo viên giảng dạy Mỹ thuật tại các Trường phổ thông, Trường Mầm non, Trung tâm, cơ sở 
đào tạo nghề có liên quan. 
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•   ĐỐI TƯỢNG: Từ học sinh lớp 6 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 
- Khái niệm ảnh Bitmap & Vector 
- Giao diện, các thao tác cơ bản, các chế độ hiển thị và tương thích với các phần 

mềm khác. 
- Sử dụng Brush 
- Crop khung hình và căn chỉnh 
- Recolor  
2. Bài tập 1: Tạo hình trang trí cho nhân vật có sẵn 
3. Bài tập 2: Phục chế hình ảnh khung cửa sổ chụp lệch và tối thành một 

hình đúng sáng và đúng tông màu 
4. Bài tập về nhà 

Buổi 3 
 

CÁC CÔNG CỤ CHỌN VÙNG 

1. Lý thuyết 
- Chế độ xem ảnh 
- Công cụ tạo và xử lý vùng chọn 
2. Bài tập thực hành: Cắt ghép đối tượng bằng những công cụ hiệu quả 

Buổi 
4,5 

LAYER – TRANSFORM HIÊU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG 
1. Lý thuyết 
- Layer & Quản lý layer 
- Đổi tên – Canh hàng -  Lồng ghép – Sắp xếp – Hoà trộn -  Khoá 
- Các lệnh trong menu Palette layer, Tranform 
2. Bài tập thực hành: Cắt ghép và quản lý đối tượng trong file thiết kế 
3. Bài tập về nhà 

https://www.facebook.com/polyart.center
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Buổi 6 

NHÓM CÔNG CỤ CẮT HÌNH CHUYÊN NGHIỆP 

1. Lý thuyết 
- Cắt hình bằng Pen tool 
- Cắt đối tượng bằng Mask Pannel 
2. Bài tập thực hành 1: Tách đối tượng có lớp tóc và lông vũ bằng Mask 
3. Bài tập thực hành 2: Cắt đối tượng sản phẩm quảng cáo bằng Pen 
4. Bài tập về nhà 

Buổi 7 
 

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 
2. Bài tập thực hành: Dàn trang và thiết kế typography cho 1 bìa tạp chí 
3. Bài tập về nhà 

Buổi 8 

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 
-    Công cụ Blend, các tuỳ chọn Blend 
2. Bài tập thực hành: Cắt ghép đối tượng và chỉnh tông màu đồng nhất. 
   Áp dụng thiết kế Brochure – Flyer 
3. Bài kiểm tra tiến độ: 180 phút 

 
Buổi 9 

CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH NÂNG CAO 

1. Lý thuyết 
- Clone stamp tool, Spot healing tool, Healing brush tool, Patch tool 
- Blur tool, sharpen tool, smudge tool 
- Biến dạng đối tượng bằng Liquify 
2. Bài tập thực hành: Xóa tì vết trên gương mặt, làm thon gọn chân dung, 

xóa bối cảnh, vá, sửa chữa và phục hồi ảnh cũ. Áp dụng thiết kế Bao bì 
sản phẩm 

3. Bài tập về nhà 

Buổi 10 

THIẾT KẾ ẤN PHẨM QUẢNG CÁO & HÌNH ẢNH THƯƠNG MẠI 

1. Lý thuyết  
- Thiết kế bìa ấn phẩm quảng cáo, sự kiện, Poster … 
- Tối ưu ảnh cho Web, App và các phương tiện Dighital... 
2. Bài tập thực hành: Tư duy sáng tạo & giải pháp bố cục cho một mẫu thiết 

kế sản phẩm truyền thông  
3. Bài tập cuối khoá - đánh giá kết quả học tập (làm ngoài giờ). 


