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Art Direction – סטודנטים מנהיגים עיצוב 
 

 היג ולהוביל את הדרך.היום יותר מתמיד מעצבים נדרשים לקחת את תפקיד המנ
מותגים  אנו חיים במציאות מרתקת שבה מותגי ענק מובילים שינויים חברתיים מבוססי עיצוב.

, מככבים בכותרות ומעצבים שמביאים איתם תפיסת עולם רחבה הם Apple, Nikey,Google כמו
 הדבר הכי החם עכשיו.
  ב הוא ידע שהוא משנה את העולם. הוא לא חשב עיצו iPhone  -וה iMac כשג'ונתן איב עיצב את

, סטודנטים שבאים לספר את הסיפור של Art Direction וזה בדיוק מה שאנחנו מחפשים בקורס
 מחר.

  
 מטרות הקורס:

עוזר לסטודנט/ית לבסס את החזון העצובי האישי שלו/ה ונותן בידיו/ה כלים  Art Direction קורס
 ות.ניהוליים להנעה של האנשים השותפים בצו

בקורס ילמדו הסטודנטים להוביל את התהליך היצירתי משלב הבריינסטורם ועד לשלב האקסקיושן, 
 תוך שילוב הגורמים השונים בתהליך.

 
 הנושאים שילמדו בקורס:

 איך מגדירים חזון עיצובי? ·
 איך בונים מטריצת דרך פעולה ולוחות זמנים? ·
 איך מיצרים שפה משותפת עם הבמאי? ·
 הצלם לתוצאה הרצויה?איך מביאים את  ·
 איך מכוונים את איש הסאונד? ·
 איך מיצרים דיאלוג מקדם עם אנשי הקוד? ·
  וכמובן איך קושרים את כולם יחד לפרוייקט מעורר השראה? ·

 

 וכן שיוגשו סקיצות מול יתקיימו בכיתה הדיונים עבודה יחידנית.  של במתכונת יתנהל הקורס



  בכיתה. סטודיו בעבודת

 .המטלות בקורס:

 של זמן בניהול הבנה לסטודנט ויקנה מסטרהס לאורך יתפרש יקט מרכזי: הפרויקטפרו

 .לשלב שלב בין ולהגשות ביניים לשלבי תחולק העבודה מורכב וארוך. פרויקט

 

 : קדם תנאי

 ומעלה 60 מעבר: ציון

 מרכיבי הציון: 

 תרומה לדיון הכיתתי 20% 

  פרוייקט 80%

 

  :הקורס קוד

 המפגשים בכל חובה נוכחות

 שלושה איחורים דינם כהיעדרות.
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