Toteutussuunnitelma VAT_1819
Tietopuolinen koulutus:
Lähiopetusjaksot ja tutkintotilaisuudet VAT_1819
7 lähiopetusjaksoa:
●
●
●
●
●
●
●

19.-20.02.2018 orientoiva lähijakso
19.-21.03.2018
16.-18.04.2018
03.-05.09.2018
21-23.11.2018
28.-30.01.2019
06.-08.05.2019

3 tutkintotilaisuutta, joissa 4 tutkinnon osaa:
● 03.09.2018 Studiotyöskentely
● 28.01.2019 Miljöötyöskentely
● 07.05.2019 Digitaalinen työnkulku, Suunnittelu ja kaupalliset taidot
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Lähiopetusjaksojen sisältöaiheet:
1. Helmikuu

Opiskeluun orientoituminen
●
●
●
●
●

Aiemman osaamisen tunnistaminen
Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelusuunnitelmien tekeminen
Valokuvaajan ammattitutkinnon opetussuunnitelma
Sähköisen oppimisympäristön käyttö

2. Maaliskuu

Studiotyöskentelyn perusteet (3pv)
●
●
●
●
●

Erilaiset valonlähteet
Sommittelun käyttö ilmaisukeinona
Erilaisten henkilö- ja esineaiheiden kuvaaminen
Värin käyttö valaisussa ilmaisun välineenä
Digitaalisen työnkulun huomioiminen kuvausvaiheessa

3. Toukokuu

Studiotyöskentelyn ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut (1pv)
●
●

Palaute studiotyöskentelystä ja ohjaus portfolion täydentämiseen
Opiskelijoiden omassa studiotyöskentelyssään kohtaamien ongelmatilanteiden
käsittely ja ratkaisujen etsiminen

Miljöötyöskentelyn perusteet (2pv)
●
●
●

Erilaisissa miljööolosuhteissa työskenteleminen
Erilaiset vallitsevan valon olosuhteet
Oman valon lisääminen vallitsevaa valoa täydentämään

4. Syyskuu

I Tutkintotilaisuus: Studiotyöskentely (1pv)
Miljöötyöskentelyn ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut (1pv)
●

Opiskelijoiden omassa miljöötyöskentelyssään kohtaamien ongelmatilanteiden
käsittely ja ratkaisujen etsiminen

Digitaalisen työnkulun prosessi (1pv)
●

Digitaalisen työnkulun suunnittelu vaihe vaiheelta kuvauksen suunnittelusta
kuvien toimitukseen ja laskutukseen asti
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5. Marraskuu

Digitaalisen työnkulun ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut (1pv)
●

Digitaalisen työnkulun prosessien läpikäynti ja vaihtoehtoisten
työskentelytapojen vertailu

Suunnittelu ja kaupalliset taidot (1 pv)
●
●
●

Valokuvaajan liiketoiminnan suunnittelu: Miksi ja miten
Liiketoimintasuunnitelman sisältö
Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen toiminnan kehittyessä

Miljöötyöskentely (1pv)
●

Palaute miljöötyöskentelystä ja ohjaus portfolion täydentämiseen

6. Tammikuu

II Tutkintotilaisuus: Miljöötyöskentely (1pv)
Suunnittelu ja kaupalliset taidot (1,5 pv)
●
●

Henkilökohtainen palaute ja ohjaus liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen
Sosiaalisten taitojen kehittämisen keinoja

Digitaalisen työnkulun ratkaisut (0,5pv)
●

Digitaalisen työnkulun prosessien palaute

7. Toukokuu

III Tutkintotilaisuus: Digitaalinen Työnkulku (0,5pv)
Suunnittelu ja kaupalliset taidot (0,5 pv)
Suunnittelu ja kaupalliset taidot (1pv)
●

Miten valokuvaaja kehittää ammattitaitoaan ja huolehtii kilpailukyvystään
opiskelun jälkeen

Digitaalisen työnkulun ratkaisut (1pv)
●

Ergonomiset työtavat ja työturvallisuus
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