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INDIVIDUAALNE STUUDIOFOTOGRAAFIA
KOOLITUSKAVA
Õpiväljund
Õpilane omandab algteadmised fotograafina või sellele lähedasel ametikohal töötamiseks.
Omandab tehnilised teadmised ning oskab käsitleda erinevat fotovarustust.
Tuleb toime erinevates valdkondades, sündmuste ja olukordade jäädvustamisega.
Oskab kujundada või luua sobilikke tingimusi pildistamisks, kasutada pildistamisel
loomulikku valgust või luua ise erinevaid valgusskeeme.
Oskab töödelda pilte fototöötlus ja värvihalduseks mõeldud tarkvaraga.
Õppesisu
Fotograafia ABC - auditoorne õpe 2 akadeemilist tundi:
*Kaamera käsitsemine, erinevad režiimid, programmid, kasutusmeetodid
*Pildistabilisaator
*Optika, objektiivide kasutamine, fookuskaugus, klassifikatsioon, aberratsioonid, crop-faktor
*Teravussügavus ja perspektiivimoonutused
*Kõik säriaja ja avaga seonduv
*Valgus, valgusjõud, abivalgus
*Erinevad välklambid, välklampide kasutamine, välguautomaatika, säri korrigeerimine
*Stuudiovalgus, stuudiovälklampide kasutamine, fotostuudio varustus (shoftboksid, helestid
jne)
*Erinevad faili formaadid. Raw faili eripära, kasutus
*Autorikaitse seadus
*Grupifoto
Praktiline õpe:
*Kodustuudio - 4 akadeemilist tundi
*Stuudiofoto - 4 akadeemilist tundi
*Aktifotograafia - 4 akadeemilist tundi
*Low-Key ja High-Key - 4 akadeemilist tundi
*Portreefoto looduses - 5 akadeemilist tundi
*Elementaarne fototöötlus - 8 akadeemilist tundi
*Portfoolio - 3 akadeemilist tundi
*Stuudio ettevalmistus - 2 akadeemilist tundi
Koolituskava maht kokku 36 akadeemilist tundi

Tunniplaan
I kord (kuupäev/kellaaeg)
Fotograafia ABC
Stuudio ettevalmistus
Kodustuudio
Tehtud piltide ülevaatamine
II kord (kuupäev/kellaaeg)
Stuudio ettevalmistus
Stuudiofoto
Tehtud piltide ülevaatamine
Photoshop
III kord (kuupäev/kellaaeg)
Stuudio ettevalmistus
Aktifotograafia
Tehtud piltide ülevaatamine
Photoshop
IV kord (kuupäev/kellaaeg)
Stuudio ettevalmistus
Low-Key ja High-Key
Tehtud piltide ülevaatamine
Photoshop
V kord (kuupäev/kellaaeg)
Ettevalmistused fotosessiooniks
Portreefoto looduses
VI kord (kuupäev/kellaaeg)
Photoshop
Küsimused/vastused
Portfoolio esitlus
Tunnistus
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolituskava näeb ette, et lisaks kooli enda tavapärasele õpperuumile laiendatakse
õppetegevust õpiruumist ka väljapoole.
Õppematerjalide loend
Kool tagab järgnevad õppevahendid:

Fotostuudio varustus (stuudiovälgud, taustad, shoftboksid, helestid jm).
Arvuti ja pilditöötlemise programm (vajadusel võib õpilane kasutada oma arvutit).
*Modellid õpilase enda poolt.
Lõpetamisel antav dokument
Tunnistus.
Hind
Individuaalkoolituse hind kokku 1350 eurot
Toimumise periood
01.01.2021-31.01.2021
15.01.2021-14.02.2021
01.02.2021-28.02.2021
15.02.2021-14.03.2021
01.03.2021-31.03.2021
15.03.2021-14.04.2021
01.04.2021-30.04.2021
15.04.2021-14.05.2021
01.05.2021-31.05.2021
Täpsemad koolituspäevad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt.
Lisainfo
Individuaalkursuse üldinfo http://koolitus.peetersirge.ee/individuaalkursused
Õppekorralduse alused http://koolitus.peetersirge.ee/oppeinfo

