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Back Door, קבוצת מעצבים גרפים ומרצים פעילים.
לאחר תקופה של הוראה במוסדות ללימודי תעודה בעיצוב גרפי ואינטרקטיב, הרגשנו שצריך שינוי.

מסלול לימודים לעיצוב גרפי, ומדיה אינטרקטיבית המותאם למעצבים מתחומים שונים.

! Back Door אנו שמחים לפתוח את המחזור הראשון של 

.(UX/UI מסלול לימודים שנתי / חצי שנתי ללימודי עיצוב גרפי מיתוג ואינטרקטיב (

עם הרבה תשוקה וכבוד למקצוע גיבשנו תוכנית לימודים מאתגרת ויסודית שכל מטרתה היא לעשות 

הסבת מקצוע בסטנדרט הכי גבווה שאפשר.

יש לנו את הרצון העז להנגיש את הידע שלנו

לסחוט את מלא הפוטנציאל שיש לכל אחד ואחת מכם עד הטיפה האחרונה

 1x1 ליצור שיח אמיתי ועמוק במהלך השיעור ובפגישות 

לתת תשומת לב רבה ויחס אישי (גם מחוץ לשעות הלימוד בכיתה)

לבנות / לשפץ את תיק העבודות ואת קורות החיים שלכם

לדחוף כמה שיותר כל תלמיד למשרה המתאימה לו

אנו מאמינים שאלה הם סודות ההצלחה למקצועיות אמיתית.

 _______________________________________________________________________________

התלמידים האידיאלים עבורנו הם מעצבי אופנה, עיצוב תעשייתי, צורפות, עיצוב פנים וכו,

(ז״א- מעצבים בעלי יכולות אסטטיות וגרפיות בסיסיות) המעוניינים לעשות הסבה מקצועית בתחום. 

*או כל אחד שיודע שיש לו יכולות אסטטיות ואף פעם לא עשה עם זה כלום*

*אנו נקיים תהליך סינון אמיתי וכך נחסוך הבדלי רמות קיצוניים בין כלל התלמידים בכיתה,

נשאף לשמירת רף אחיד, מוטיבציה זהה ותחרותיות בריאה.

_______________________________________________________________________________

Back Door  התשלום הוא שונה. ב -

כל אחד מאיתנו הוא עצמאי ובתחילת הקורס כל תלמיד יעביר תשלום ישירות למורה. 

    כתוצאה מכך:

   -  התשלום על מסלול הלימודים נמוך משמעותית בהשוואה למוסדות אחרים,

   - השכר של המרצה גבווה יותר ובכך גם רצונו ויכולותיו.

6-10 תלמידים בלבד מה שמאפשר תשומת לב רבה ויחס אישי.    - כיתות הלימוד הן 

.(UX/UI מודל חדש וייחודי ללימודי עיצוב גרפי ואינטרקטיבי (

למסלול המלא

Through.The.Back.Door.2020@gmail.com Back Door
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__________________________________________________________________________

3 שעות מלאות של כל מפגש) 83 מפגשים,  ) 249   שעות לימוד - 

6-10   כמות תלמידים בכיתה - 

  תשלום עבור המסלול -  11,870₪ (בשלושה תשלומים)

  מיקום - שוקן, דרום תל-אביב.

________________________________________________________________________
 

1# רבעון 

36 שעות) 12 מפגשים,  קורס יסודות העיצוב - (

בקורס יסודות נגע באופן קצר וממוקד באבני היסוד של תקשורת חזותית,

נלמד ונפתח מיומנויות עבודה, העברת מסר, פיתוח צורה וחשיבה עיצובית.

נפתח שער לעולם העיצוב הגרפי שייסיע לבחירת הדיסיפלינה בה נרצה להתעמק בהמשך השנה, 

אותו שער יקנה סט כלים חשוב להמשך הדרך בעולם העיצוב.

התוצר הסופי בקורס יהיה מיתוג של אובייקט אותו תבחרו.

 - Illustrator קורס 

במהלך הקורס נלמד את התוכנה ונבצע מגוון תרגילים עיצוביים החיוניים להבנתה.

בנוסף, נלמד כיצד ליצור פרויקטים שלמים באילוסטרייטור משלב הרעיון ועד התוצר הסופי.

נעסוק בנושאים רבים, כגון הגדרות מסמך, שימוש ועבודה עם תוכן כתוב, ייבוא וטיפול בתמונות 

ולבסוף ייצוא של מסמך סופי להדפסה/דיגיטל.

בקורס נעצב לוגו, אייקונים, פוסטרים, טיפוגרפיה, אינפוגרפיקה ועוד...

_________________________________________________________________________

2# רבעון 

21 שעות) 7 מפגשים,  קורס מיתוג - (

בקורס נלמד איך לבנות שפה גרפית למותג - החל מאסטרטגיה מותגית, פיתוח קונספט קרייאטיבי 

ותרגום הקונספט לשפה ויזואלית וחוויה מותגית שתענה על צרכי הלקוח. 

נדבר על יצירת תקשורת נכונה עם הלקוחות שלנו ליצירת בריף קריאיטיבי מדויק,

נלמד איך לבנות מצגת קריאייטיב בצורה נכונה ומשכנעת ואיך לפתח שפה גרפית מזוהה וייחודית 

שתואמת את מהות וערכי המותג.

21 שעות) 7 מפגשים,  קורס פרסום - (

בקורס נלמד איך לפתח קונספט קריאייטיבי, מפיצוח בריף עד לפיץ' של קמפיין.

נגלה מהו ארטדיירקשון ואת תפקיד העיצוב בעולם הפרסום. 

נשים דגש על פרסום בעידן הדיגיטלי ובעקבותיו נבין את הדרישה בחשיבה מחודשת.

 - Photoshop קורס 

במהלך הקורס נלמד את התוכנה ונבצע מגוון תרגילים עיצוביים החיוניים להבנתה.

בנוסף, נלמד כיצד ליצור פרויקטים שלמים בפוטושופ משלב הרעיון ועד התוצר הסופי.

פוטושופ הינה התוכנה המובילה בעולם לעריכה וריטוש תמונה.

נלמד על אופן הגדרת המסמך, שימוש בכלים נפוצים, יצירת פרויקט ולבסוף ייצוא של עבודה

המוכנה להדפסה ולדיגיטל.

GIF’s ועוד... בקורס נייצר עיבודי תמונה, באנרים, עמודי נחיתה, ניוזלטר, 

30 שעות) 10 מפגשים,  )

24 שעות) 8 מפגשים,  )
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27 שעות) 9 מפגשים,  )

30 שעות) 10 מפגשים,  )

21 שעות) 7 מפגשים,  )

  

 -  Premiere קורס 

במהלך הקורס נלמד את התוכנה ונבצע מגוון תרגילים עיצוביים החיוניים להבנתה.

בנוסף, נלמד כיצד ליצור פרויקטים שלמים משלב הרעיון וחומרי הגלם ועד התוצר הסופי.

פרימייר הינה התוכנה המובילה בעולם לעריכה וריטוש וידיאו.

נלמד על אופן הגדרת קבצים וקביעת רזולוציות, שימוש בכלי עריכה, תיקוני צבע, עימוד של שכבות 

גרפיות ועוד. לבסוף נייצא את תוצר הסופי, סירטון בעל אופי עיצובי מיתוגי ופרסומי.

_________________________________________________________________________

3# + ״פגרת קיץ״ רבעון 

39 שעות) 13 מפגשים,  קורס ממשק וחווית משתמש (

בקורס נלמד תרחישי זרימה, אפיון ועיצוב ממשקי משתמש לאפליקציות ואתרים.

ניצור שפה איפיון ועיצוב נכונה לאפליקציה ואתר נחיתה, נגבש קונספט מוצרי וקרייטיבי,

נשבור ונאמץ טרנדים ממקום מושכל עד לתוצאות מוגמרות, אסטטיות, מגבשות,

Wireframes ועד לממשק רספונסיבי המציגות את תהליך העבודה במלואו משלב הרעיון דרך 

בעל שפה עיצובית הרמונית וקולחת.

- XD קורס 

במהלך הקורס נלמד את התוכנה ונבצע מגוון תרגילים עיצוביים החיוניים להבנתה,

נלמד מה היא הדרך הנכונה ביותר לשימוש בתוכנה באינטרקיות רחבות של סביבת עבודה.

בנוסף, נלמד כיצד ליצור בה חווית משתמש, ייצוא של קבצים לשלב הפיתוח, יצירת הדמיות בין המסכים , 

מנגנונים שונים של ממשק ועוד.

לימוד התוכנה ילך יד ביד עם קורס ממשק וחווית משתמש והתוצר הסופי יהיה האפליקציה והאתר. 

3# שתעצבו הרבעון 

- WebFlow קורס 

הפלטפורמה הבולטת ביותר היום לעיצוב לרשת.

WedFlow משלב יצירת עיצוב יחד עם שליטה על תהליך הפיתוח, בקורס נבנה אתר/פרוטפוליו בעזרת 
תהליך איפיון ועיצוב, בניית ממשק רספונסיבי, מנגנונים לניהול תוכן, מחוות ואינטרקציות בזמן השימוש. 

״פגרת קיץ״

12 שעות) 4 מפגשים,  סדנת בניית פרוטפוליו והכנה לשוק העבודה (

מספר לא מבוטל מהתלמידים שמסיימים את לימודי התעודה במסגרות שונות לא מצליחים לגבש 

תיק עבודות, בלי פרטפוליו מקצועי קשה להגיע ולעבור ראיונות עבודה.

Back Door מקדישה כחודש על בניית תיק עבודות, פרוטפוליו שכל מטרתו היא להציג את היצירתיות
שלכם בצורה הרצינית והמפורטת ביותר,

יחד נבין מה המשרה האידיאלית ביותר עבורכם, נשפץ את קורות החיים כך שתקבלו הזדמנות אמיתית 

לראיונות עבודה ולחדירה לתחום.

______________________

24 שעות) 8 מפגשים,  )

15 שעות) 5 מפגשים,  )

21 שעות) 7 מפגשים,  )

נימה אישית


