
2D Motion Dizayn – qrafik elementlərin hərəkətləndirilmiş, animasiya 
olunmuş formasıdır. Onun köməyi ilə sabit elementlər hərəkətə gətirilir, statik 
dizayndan dinamik dizayna keçid edilir. Mürəkkəb layihələrdə, reklamlarda 
ideyanı daha anlaşıqlı hala gətirmək və mesajı daha rahat çatdırmaq üçün 
hərəkətli qrafika ideal vasitədir.

Animasiya xarakterli filmlərdə, reklam çarxlarında və ya sosial mediada 
qarşılaşdığımız hər hansı hərəkətli yazı, şəkil və qrafik element Motion 
Dizayner tərəfindən hazırlanır. Bu səbəbdən motion qrafika son zamanlar 
aktual sahəyə çevrilib və bir çox sektorda artıq peşəkarlara ehtiyac yaranıb.

Code Academy-nin 2D Motion Dizayn tədris proqramında iştirak etmək üçün 
dizayn sahəsi üzrə ali təhsilli olmaq tələb olunmur.

Öz yaradıcılığını canlandırmaq, işlərini hərəkətləndirmək istəyən qrafik 
dizayner, veb saytların və mobil tətbiqlərin interfeyslərini həmçinin, loqoları 
animasiya edib, statik mokaplara ehtiyac duymadan proyektini daha 
kreativ şəkildə təqdim edən Veb və UI dizayner, sahəyə yeni başlayan və ya 
həvəskar olaraq məşğul olub düzgün nəzəriyyə və praktika axtarışında olan 
az təcrübəli Motion Dizayner bu təhsili ala bilər.

yaradıcılığını  
hərəkətə gətir

kimlər üçündür?

Yeni dünyaya qapı aç!

2d motion
dizayn



tədris proqramı

Toplam 150 saat davam edən 2D Motion Dizayn tədris 
proqramında öyrəniləcəklər:

 y Interface, Transform, Render

 y Working with Adobe Illustrator & Photoshop files

 y Shape Layers, Masks, Bounce and Overshoot

 y Shape Modifiers

 y Keyframes, Easing, Graph editor

 y Effects & Stylization

 y Loop animation

 y Text and lettering animation

 y Logo animation

 y Character animation, Walk & Run cycle

 y Fake 3D, Expressions

 y Storyboarding

iş yerləri

2D Motion Dizayn tədris proqramından məzun olanların 
real sektorda işləyəcəkləri sahələr:

 y Web və Ul dizayn sektoru

 y Film sektoru

 y Reklam agentlikləri

 y Televiziya sektoru

 y Biznes şirkətləri

 y Media şirkətləri

tədrisi bitirən tələbələrin  
əldə edəcəkləri bacarıqlar

 x Lettering və tipoqrafika animasiyası

 x 2D Animasiya bacarıqları

 x Animasiyalı infoqrafika və təqdimatların hazırlanması

 x Ul və Web elementlərinin animasiyası

 x Adobe After Effects proqramında sərbəst işləmək

 x GIF və təkrarlanan animasiyaların hazırlanması

 x Sosial Media posterlərinin animasiyası

 x Storyboarding, Layihələndirmə
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həftə sonu səhər
10:00 – 14:45

15 həftə

həftə sonu günorta
15:30 – 20:15

15 həftə

LAB

#MotionBurada

həftə içi səhər 9:00 – 12:4510 həftə

14:00 – 17:4510 həftə həftə içi günorta

19:00 – 21:4513 həftə həftə içi axşam

Code Academy yüksək texnologiyalar sahəsində təcrübəli mütəxəssislər hazırlayan 

və bu istiqamətdə bəynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq edən tədris müəssisəsidir. Təhsil 

strategiyasının əsas məqsədlərindən biri qlobal bazarda rəqabət apara biləcək 

kadrlar hazırlamaqdır. Bu məqsədlə yola çıxan Code Academy Azərbaycanda bu 

sahədə karyera qurmaq istəyənlərin potensialını dəyərləndirərək, fərdi və peşəkar 

inkişafları üçün onları zəruri bilik və praktiki vərdişlərlə təmin edir.  

Qısaca, #GələcəkBurada


