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FOTOGRAAF 5 ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Fotograaf 5

Õppekava nimetus inglise keeles

Photographer

Õppekavarühm

Kunst ja kultuur

Õpingute alustamise tingimused

Töökogemus fotograafina, keskharidus ja
huvi fotograafia vastu.

Õpiväljund
Õpilane omandab fotograaf, tase 5 eriala teadmised ja oskused, mis on fotograafina või
sellele lähedasel ametikohal töötamiseks vajalikud.
Omandab tehnilised teadmised ning oskab käsitleda erinevat fotovarustust.
Tuleb toime erinevates valdkondades ning 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.
Õppekava maht kokku

200 tundi (1h = 60min.)
Õppekava maht

Täiendkoolitus

Auditoorne õpe

Praktiline õpe

Iseseisev töö

Kokku

Fotograaf, tase 5

10 tundi

120

70

200

Õppesisu
Fotograaf, tase 5
*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
*Elementaarne pilditöötlus
*Autorikaitse seadus
*Portfoolio
*Portree
*Grupifoto
*Reportaaž
*Loodusfoto, maastik
*Arhitektuur
*Reprofoto
*Kollaaž
*Natüürmort
*Lähivõte (macrofoto)
*Reklaamfoto, plakati- ja kaanefoto
*Aktifotograafia
*Abstrakt
Õppekeskkonna kirjeldus
Fotograafi täiendkoolituse õppekava näeb ette, et lisaks kooli enda tavapärasele õpperuumile
laiendatakse õppetegevust õpiruumist ka väljapoole. Õpinguid korraldadatkse erinevates
keskkondades: fotostuudio, muud ruumid mis sobivad ajutiseks fotostuudioks,
linnakeskkond, looduskeskkond, näitused jm.
Õppematerjalide loend
Kool tagab järgnevad õppevahendid:
Fotostuudio varustus (stuudiovälgud, taustad, shoftboksid, helestid jm)
Modellid ja muud abivahendid
*Õpilane võib soovi korral kasutada ka oma modelle
Lõpetamise tingimused
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja sooritanud
kutseeksami.
Kutseeksamit korraldab Eesti Fotograafide Liit. Kutseeksami info, hinna ja avalduse leiad
fotoliit.ee kodulehelt.
Lõpetamisel antav dokument
Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon
Lektorid omavad fotograafia erialast haridust ning peavad aktiivselt tegutsema antud
valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

