#220141

#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

GRAFISCH ONTWERPER - WEBINAR

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 1184,59 incl. BTW

SPECIALISEER JE IN GRAFISCH DESIGN MET FOCUS OP DIGITALE MEDIA

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze opleiding Grafisch ontwerper (webinar) legt hoofdzakelijk de focus op de combinatie van grafisch ontwerp en het gebruik van digitale media.
De start van de online opleiding staat gepland op 10 januari 2023.
Er zijn twee vaste lesavonden in de week,van 18u30-22u.
De lessen zullen hoofdzakelijk online verlopen gecombineerd met 2 klassikale sessies op de campus te Brugge.

Omschrijving
Als grafisch ontwerper/designer vertaal je een idee tot een mooi en technisch goed opgebouwd ontwerp. Je speelt hierbij met vorm, kleur, compositie en typografie. In
de opleiding ga je eerst aan de slag met de drie belangrijkste grafische programma's: Adobe Illustrator, Photoshop en Indesign. Daarna verdiep je je in de digitale
media: motion design, media content creatie, webdesign,....

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je wil aan de slag als Grafisch vormgever/designer
Je hebt een sterke interesse in de digitale media
Je bent/wordt minstens 18 jaar in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar:
je hebt een basiskennis PC-gebruik
je beschikt over een basiskennis Engels
je hebt een creatieve en kritische geest

Methodologie
De lessen zullen hoofdzakelijk online verlopen gecombineerd met een aantal klassikale sessies op de campus te Brugge.

PROGRAMMA
De opleiding Grafisch Designer met uitstroom Digitale media bestaat uit volgende onderdelen:
EERSTE JAAR:
vectorieel tekenen - basis (32u - 8 sessies)
digitale beeldbewerking - basis (32u - 8 sessies)
digitale lay-out - basis (32u - 8 sessies)
vectorieel tekenen - gevorderd (36u - 9 sessies)
digitale beeldbewerking - gevorderd (36u - 9 sessies)
presentatie- en creativiteitstechnieken (28u - 7 sessies)
inleiding tot print- en drukproductie (32u - 8 sessies)
typografie, kleurkennis en designprincipes (32u - 8 sessies)
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TWEEDE JAAR:
digitale lay-out - gevorderd (28u - 7 sessies)
branding en huisstijldesign (28u - 7 sessies)
2D motion design (44u - 11 sessies)
webtechnieken voor grafici (36u - 9 sessies)
media & campagneplanning (24u - 6 sessies)
media content creatie (52u - 13 sessies)
eindwerkbegeleiding (48u - 12 sessies)
eindproef: verdediging eindwerk t.o.v. een vakjury

PRAKTISCH
2 jaar vanaf dinsdag 10/01/2023

Begindatum

Lesdata

Contact
T: 078/353 653

10/01/2023

Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift
Na het volgen van de lessen en het slagen in de examens ontvangt u een getuigschri

van ' Grafisch Designer - digitale media'. Volgt u tevens 'Succesvol

Ondernemen' en slaagt u ook daar voor het examen, dan ontvangt u een diploma 'Grafisch Designer - digitale media' erkend door de Vlaamse Overheid.

Cursusmateriaal
Inbegrepen software:
Jaarlicentie van 'Adobe Creative Cloud' (t.w.v. € 235,95): de activatie blijft één jaar geldig
toegang tot een hele reeks applicaties zoals Photoshop CC, InDesign, Première Pro, Lightroom, ....
Met één licentie kan deze software op 2 toestellen geïnstalleerd worden (zowel iMac en/of PC) worden geïnstalleerd.

Belangrijk: Om de so ware van Adobe Creative Cloud in je thuisomgeving te kunnen gebruiken zijn bepaalde systeemvereisten van je computer van toepassing. Deze
systeemvereisten kan je nalezen op de website van Adobe.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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