
DJ תוכנית לימודית 13 מפגשים - סילבוס קורס

שיעור 1 
היכרות ראשונית.

מבוא לעולם ה-DJ והכרתו תוך סקירת ההיסטוריה.
הכרת ציוד הדי ג'יי (מתקליטים ופטיפונים, דרך דיסקים וקומפקט, ועד קונטרולר ומחשב, כולל כבלים,

כניסות ויציאות במכשירים השונים).
תפעול הציוד הטכני – קונטרולר, מחשב ותוכנה.

שיעור 2
הכרת תוכנות ה-DJ המובילות בעולם ופילוחן בשוק העולמי, והתמקדות ברקורדבוקס כתוכנה ראשית.

חזרה על תפעול והכרת הקונטרולר + שילוב המחשב.
הטמעת יסודות מוזיקליים (BPM, ספירת פעמות ותיבות)
ביטמיקס – אומנות המיקסוס עליה מבוסס עולם הדי ג'יי.

שיעור 3
חזרה על יסודות הביטמיקס ותרגול.

הכרה ושימוש בנקודות קיו/הוט קיו. 
ניתוח שירים ומציאת המקומות המתאימים למיקס בשיר.

הכרת גרסאות שירים/טרקים המיועדים לדי ג'ייז.
הכרת מקורות מוזיקליים לדי ג'ייז.

Learn t
o be a

הציוד הדרוש:

עבודת הגמר של הקורס כוללת הכנת  DJ set מקצועי ותקלוט בערב הסיום של הלימודים.

דיסק און קי עםאוזניות
מוסיקה עדכנית (לתרגול)

קונטרולר (ניתן
לקנות בבית הספר)

עדיפות למחשב
נייד

pro Dj



שיעור 4
לופים ונקודות קיו לופ. 

יסודות בניית סט לפי סגנון ספציפי לכל תלמיד.
בניית סט בסיסי.

תרגול.

שיעור 5 
הכרת מושגים וציודים נוספים אותם צריך ה-DJ  להכיר ולתפעל (הגברה, חיבורים, כבלים וכו').

שימוש נכון באוזניות.
המשך עבודה על בניית סט.

תרגול.

שיעור 6 
הכרת האיקיולייזר, הפילטר ויסודות סאונד.

תרגול ביטמיקס תוך שימוש באיקיולייזר. 
תחילת עבודה על סט – פרוייקט גמר.

שיעור 7
הכרת האפקטים ושימוש בהם.

תרגול ביט מיקס תוך שימוש באפקטים.
המשך עבודה על סט הגמר תוך הטמעת מיקסים הכוללים שימוש באיקיולייזר ואפקטים.

שיעור 8
שיווק דיגיטלי ורשתות חברתיות מנהל וניהול עסק.

שיעור 9
.CDJ-והשימוש ב Rekordbox Export הכרת

הכרת הסמפלר ועבודה עם סמפלים.
המשך עבודה ותרגול על סט הגמר.

שיעור 10
סמפלים, אפקטים, איקולייזר – שילוב בסט גמר.

המשך עבודה ותרגול על סט הגמר.

שיעור 11
סיור חוץ בבית פיוניר ישראל והכרת המכשירים המתקדמים ביותר בתחום.

שיעור 12
סיכום הקורס.

חזרה גנרלית לקראת תקלוט במסיבת סיום הקורס.

שיעור 13
תכנסות למסיבת סיום.

שיחת סיכום + חלוקת תעודות.
מסיבת סיום – כל תלמיד יתקלט את סט פרוייקט שלו הגמר

לעיני ולאוזני האורחים והרוקדים.
בהצלחה!

אסקימו-סקול


