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מעצב גרפי לעולם הפרסום באינטרנט – EXPERT
מסלול מס'  345 - 2106שעות אקדמיות
על המסלול
מסלול לימודים זה פותח עבור המעוניינים לעסוק בתחומי גרפיקה ממוחשבת לדפוס ועיצוב גרפי
ל . WEB-לאורך המסלול נלמדות תוכנות גרפיות המובילות בתחומים אלו ובתוך כך חבילת
תוכנות גרפיות רלוונטיות מבית  .Adobeכמו כן ,לומדים משתתפי הקורס את נושא ההבאה
לדפוס ,דגשים בעיצוב לאינטרנט ומושגים מקצועיים מעולם הגרפיקה ,האינטרנט והפרסום .בוגרי
המסלול עתידים להתשלב בעבודה במשרדי פרסום ,סטודיו לעיצוב ,חברות אינטרנט ,חברות
אינטראקטיב ,הוצאות לאור וכו' כמעצבים גרפיים וביצועיסטים המתמחים בגרפיקה ממוחשבת
לדפוס ובעיצוב גרפי ל .WEB -כמו כן ,המסלול מכין לקראת מעבר של מבחני הסמכנה בינלאומיים
של חברת  Adobeבמקצועות  Photoshopו.Illustrator -

מטרות המסלול



הקניית ידע מקצועי וכלים לעבודה בתוכנות גרפיות שונות תוך מתן דגש על חשיבה יצירתית
עיצובית.
הכשרת מעצבים גרפיים המתמתחים בגרפיקה ממוחשבת לדפוס ובעיצוב ל WEB -לשוק
העבודה.

קהל היעד
מסלול הכשרה זה מיועד למעוניינים לעסוק כמעצבים גרפיים ,מעצבי  ,WEBביצועיסטים ומפיקי
דפוס במשרדי פרסום ,הוצאות לאור ,בתי דפוס ,חברות עיצוב ,חברות אינטרנט ,חברות
אינטראקטיב וכו'.

דרישות קדם





ניסיון בהפעלת מחשב.
ראיון אישי עם יועץ לימודים.
יכולת קריאה והבנה הולמת של אנגלית ומעבר בהצלחה של הטסט English Elementary
(לא פחות מ )51% -ו( English IT -לא פחות מ )61% -במרכז ההדרכה או סיום בהצלחה
של הקורסים " " English Elementaryו" אנגלית למקצועות  "ITבמרכז ההדרכה.
מעבר מבדק ממוחשב "יסודות הגרפקיה הממחושבת" לבדיקת רקע מוקדם בתחום .בעלי
ידע מוכח בתחום זה ,יהיו פתורים מלימודי מודולות המבוא בסך  55שעות לימוד .חסרי רקע
מוקדם בתחום ,יידרשו ללמוד את המסלול במלואו כפי שמתואר להלן.

דרישות מהסטודנטים וזכאות לתעודות סיום והסמכה




נוכחות של  80%לפחות בכל השיעורים במסלול.
הגשה מלאה של פרויקט ומטלות.
מעבר בחינות פנימיות.
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שעות לימוד עצמיות לתרגול ,הכנת שעורי בית ועבודות ,מעבר מבחנים פנימיים.
 PCעם חיבור לאינטרנט.

משך הלימודים





סה"כ  345שעות אקדמיות –  66מפגשים.
לימודי ערב מ  17:30עד , 21:30לימודי בוקר מ  6011עד  ,03011שני מפגשים שבועיים.
משך כל מפגש  5 -שעות אקדמיות.
במידה ובימי הלימוד אשר נקבעו מראש ,יחולו חגים ומועדים ,הלימודים יתבטלו .לוח
חופשות עדכני יופץ טרם היציאה לחופשה.

ספרי לימוד


ערכות לימוד רשמיות של  Adobeמסדרת  Classroom in a Bookאו ספרות מקצועית
חלופית.

נושאי הלימוד במסלול
נושאי הלימוד

שעות לימוד

 Adobe Photoshop CS5למתחילים (מבוא לגרפיקה ממוחשבת)

35

עקרונות העיצוב הגראפי

20

 Adobe Photoshop CS5למתקדמים

31

Adobe Illustrator CS5

61

הבאה לדפוס

21

Adobe InDesign CS5

21

פרוייקט הבאה לדפוס

20

יסודות בפיתוח אתרי אינטרנט באמצעות  HTMLוCSS -

31

פיתוח אתרי אינטרנט באמצעות Adobe Dreamweaver CS5

25

יצירת אנימציה ממוחשבת באמצעות Adobe Flash CS5

25

 0 Adobe Flash CS5תכנות בAction Script 3 -

25

יסודות קידום אתרים ,דגשים לעיצוב תומך קידום במנועי חיפוש

05

פרוייקט עיצוב  WEBמונחה

21

סה"כ

543
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תעודות
לעומדים בדרישות המסלול תוענק תעודת גמר מטעם .Specter Training & Testing Center

