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מהי מכינה לעיצוב והכנת תיק עבודות?
לקראת לימודי תואר ראשון בעיצוב עולות שאלות רבות הנוגעות לאופן שבו נוכל להתמודד עם תהליך המיון המורכב.
לכן ,הניסיון שלנו עם מועמדים וההיכרות העמוקה עם תהליכי המיון אפשר לנו לבנות מכינה למבקשים להתקבל ללימודים
במוסדות להשכלה גבוהה בכל תחומי העיצוב :עיצוב גרפי ,אדריכלות ,עיצוב מוצר ,עיצוב תעשייתי ,עיצוב תכשיטים ,אמנות,
צילום ועיצוב אופנה .מכינה שעוזרת להקנות את המיומנויות הנדרשות לתהליכי המיון וכוללת הכנת תיק עבודות.
מה הייחוד שלנו?
כמוסד אקדמי אנחנו לא רק מכינים אותך לבחינה; אנחנו מחברים את הבחינה ולכן הקורס ממוקד מטרה ומדויק בתכנים.
לא רק שנלמד אותך בדיוק כל מה שצריך ,לא נלמד אותך שום דבר מיותר ,שלא יקדם אותך למטרה המרכזית – להתקבל למוסד
להשכלה גבוהה בעיצוב .כמוסד אקדמי שבו מגוון מחלקות בעיצוב ,נאפשר לך להיחשף לתחומי עיצוב שונים באמצעות הצוות
המקצועי וסטודנטים הלומדים במחלקות אלה.
מה אלמד במכינה לעיצוב והכנת תיק עבודות?
נלמד מושגים תיאורטיים ומעשיים בתחום הרישום שיהיו רקע ללימודייך האקדמיים .תהיה לך הזדמנות להתנסות ברישום וציור,
בעבודה בצבע ,בדו מימד ובתלת מימד והכל תוך כדי עבודה עם חומרים מגוונים מהם נלמד אותך לעצב ולבנות מודלים .בתום
הלימודים ,נדאג שיהיה לך תיק עבודות מוכן אשר יאפשר את הצגת מועמדותך ללימודי עיצוב אקדמיים.
מבין נושאי הלימוד:
דו מימד ויסודות השפה החזותית :מושגים ברישום וציור (למשל :קומפוזיציה ,קו ,כתם ,פרופורציות ועוד) ,תלת מימד וחשיבה
קונספטואלית (רעיונית) :התלת מימד הוא מקצוע רוחבי בכל תחומי העיצוב .בעיצוב אדריכלי  -בניית מודלים למבנים ,בעיצוב
גרפי  -עיצוב מארזים ועיצוב תעשייתי ,ומקצוע האופנה הוא בעיקרו התעסקות במודלים וחומרים תלת ממדיים .החשיבה
והתרגול בדו מימד ובתלת מימד ,משלימים ומחזקים האחד את השני ,ובונים הבנה שלמה יותר של עיצוב ,העשרה ופיתוח
סקרנות לאמנות :הרצאות מעשירות ניתוח מגמות העיצוב והאומנות ,הנחיה אישית וביקורת עבודות :בניית "תיק העבודות"
מתוך העבודות הנבחרות של התלמיד.
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