AMMATTIVALOKUVAUKSEN
PERUSTEET
OPETUSMUOTO

LAAJUUS

KESTO

PAIKKA

OPPILAITOS

HINTA

Monimuoto-opetus

600 h

1.4.2020 - 31.3.2021

Kälviä

Keski-Pohjanmaan
kansanopisto

1250€

Kohderyhmä

Sisältö

Koulutus on tarkoitettu
ammattivalokuvauksesta kiinnostuneille
henkilöille, joiden tavoitteena on oppia
valokuvauksen tekniikkaa oman
toimintansa ja kehityksensä kestäväksi
kulmakiveksi. Koulutus soveltuu hyvin
myös niille, joiden päämääränä on saada
käsitys kaupallisen valokuvauksen osaalueista ja - vaatimuksista. Koulutuksen
voi myös suorittaa osana ammattilisia
opintoja (Media-alan
ammattitutkinto/valokuvauksen
osaamisala).

Koulutus muodostuu
ammattivalokuvaajien ohjaamista
työpajoista, jotka muodostavat
johdonmukaisen kokonaisuuden.
- Työpajat: studiossa työskentely,
henkilökuvaus
- Työpajat: miljöössä työskentely,
henkilökuvaus lisävalaisten
- Työpajat: ammattivalokuvaajan
digitaalinen työnkulku
- Työpaja: valokuvaaja freelancerina
- Työpaja: valokuvaustyön esittelyyn
sopivan portfolion valmistaminen

Koulutuksen aloittavalta edellytetään
valokuvauksen perusteet- koulutuksen
suorittamista tai vastaavien taitojen
osoittamista portfoliolla:
- kuvallisen ilmaisun perusteiden hallintaa
- valokuvaustekniikan perusteiden
osaamista
- digitaalisen työnkulun perusteiden
selkeää hallintaa
- oman järjestelmäkameran käytön
hallintaa ja kaupallisen työn
näkökulmasta tarkoituksenmukaista
valokuvauskalustoa

Ammatilliset opinnot
Koulutuksen voi suorittaa osana
ammattilisia opintoja.
Media-alan
ammattitutkinto/valokuvauksen
osaamisala, tutkinnonosa:
- valokuvauksen tuotantoprosessien
hallitseminen, 55osp.

Työpajat järjestetään Keski-Pohjanmaan
kansanopistolla valokuvauskoulutukseen
tarkoitetuissa tiloissa viikonloppuisin
kerran kuukaudessa. Viikonlopun
aikataulu:
- perjantaisin klo 18-21
- lauantaisin klo 10-16 (iltaharjoituksissa
17-22)
- sunnuntaisin klo 9-15
Ohjaajina toimivat kokeneet
valokuvausalan ammattilaiset.
Koulutuksen laajuus on 600h.

Lisätietoja

Opiskelijalle tulee koulutuksen aikana
olla käytössään kuvankäsittelyyn sopiva
tietokone sekä studiovalaisulaitteiden
käyttömahdollisuus.

Toteutus
Opiskelu tapahtuu itseohjautuvaa
aktiivisuutta edellyttävässä pienryhmässä.
Koulutus sisältää 10 intensiivistä, ohjattua
työpajaa harjoituksineen.
Työpajojen ajankohdat ilmoitetaan
etukäteen koko koulutusajalle.

Koulutuksen kesto: 1.4.2020 - 31.3.2021
Lähijaksot huhtikuussa, toukokuussa,
elokuussa, syyskuussa, lokakuussa,
marraskuussa, joulukuussa 2020 sekä
tammi-, helmi-ja maaliskuussa 2021.
Koulutuksen hinta on 1250 euroa. Hinta
maksetaan kuukausierissä. Opistolla on
hostel -tyyppinen, edullinen
majoitusmahdollisuus sekä
lounasravintola. Kuvausharjoituksissa
liikkuessamme käytämme tarvittaessa
opiston pikkubusseja.
Lisätietoa koulutuksesta, ohjeita
hakeutumiseen ja portfolio-ohjeet
sähköpostilla: jari.eklund(at)kpedu.fi

Huom! Hakeutujan lähtötaso ja
valmiudet tähän koulutukseen
määritellään hakeutumisvaiheessa
jokaisen kohdalla kuvallisen portfolion
perusteella. Ohje hakeutumisvaiheen
kuvaportfolion tuottamiseen toimitetaan
hakijalle sähköpostilla.

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ | KPEDU.FI
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