עיצוב גרפי ותקשורת חזותית
בעידן הדיגיטלי בו ההתמקדות במדיה ובהעברת המסר הפכה להיות המשפיעה ביותר על הצרכן ,עיצוב גרפי הוא ציר מרכזי
בעולם התקשורת החזותית ובפרסום בפרט.
עיצוב גרפי הוא אחד מהמקצועות המבוקשים ביותר בשוק הפרסום בכל תחומי העשייה) במסע פרסום ,עיצוב אריזה ,שלטי חוצות,
עיצוב ספרים ועוד) .הבסיס לכל אלו הוא העיצוב הגרפי והתקשורת החזותית .העברת מסר ,רעיון ,כל אלו נעשים באמצעות צבע ,מילה,
דימוי ,צורה ותנועה .לימודי התעודה בעיצוב גרפי יכשירו אותך צעד אחר צעד כל הדרך מנקודת ההתחלה ועד היציאה לשוק העבודה.
הקורס יעסוק בין היתר ביסודות החשיבה הגרפית ,צבע ,פיתוח קונספט .בהמשך התנסות בפרויקטים בזמן אמת כהכנה לשוק העבודה
והכנת תיק עבודות.

מטרת הקורס
 .1פיתוח חשיבה עיצובי ובניית שפה אישית ,שכלול החשיבה היצירתית והביקורתית ברמה אקדמית.
 .2רכישת הידע והמיומנות המעשית הנדרשת במקצועות עיצוב גרפי בשיתוף פעולה עם התעשייה.

הקורס מיועד
לקהל הרחב ,המעוניין להשתלב בתחומי העיצוב הגרפי ,תקשורת חזותית ומדיה אינטראקטיבית.

תכנית לימודים
לימודים מרוכזים ,בסביבת לימודים מתקדמת וליווי אישי עם מרצה בכיר ומוביל בתחומו .קורס הכולל סיורים הרצאות וסדנאות
העשרה.השתלמות בצילום סטודיו ודפוס ,פרויקטים מעשיים בזמן אמת ,במה וחשיפה.
חלק ראשון :יסודות החשיבה הגרפית כבסיס להמשך הלימודים רישום קומפוזיציה טיפוגרפיה
תוכנת  indesingתוכנת Iiiutrator
קונספט חשיבה קריאטיבית תוכנת photoshop
עיצוב אתר בפלטפורמת WIX
חלק שני :התנסות בפרויקטים מעשיים בזמן אמת כהכנה לשוק העבודה
לוגו ושפה גרפית אריזות עיצוב מגזינים
חלק שלישי :לימודי אינטרקטיב והכנת תיק עבודות
מקרה אמת בשוק הכנת תיק עבודות

כיצד מתמחרים

עיצוב לפרסום וארטדיירקשן

צילום ככלי הבעה

מיתוג

פיתוח

עיצוב זהות

סגנונות תקשורת אצל ספקים ולקוחות פוטנציאליים

פיתוח

ניתוח

מועד הלימודים :הלימודים מתקיימים פעם בשבוע בימי שני
היקף שעות הקורס 136 :שעות לימוד אקדמיות
היקף שכר לימוד ₪ 6,200 :אפשרות לתשלומים

*

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

למסיימים תינתן תעודה של הקורס "עיצוב גרפי מקוון"
מאוניברסיטת בן-גוריון באילת ,המרכז ללימודים חוץ אקדמיים.
בנוסף תוענק תעודה ממשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים בתנאי שהוגש פרויקט גמר .
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