Centrum Szkoleniowe Green Pencil na zlecenie Gminy Nowa Wieś Wielka
PROGRAM WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

Czas trwania szkolenia: 26 godzin
Termin szkolenia:
18-21 września 2014 r.
Miejsce szkolenia:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Aleja Pokoju 7
oraz teren Gminy Nowa Wieś Wielka.
Podczas zajęć będą przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa. Podczas przerwy kawowej uczestnicy
będą mieli zapewnioną kawę, herbatę, wodę mineralną, ciastka, owoce. Podczas przerwy obiadowej
uczestnicy będą mieli zapewniony ciepły posiłek - obiad.
Kurs zostanie zakończony wewnętrznym egzaminem oraz ankietą ewaluacyjną. Uczestnicy otrzymają
dyplomy ukończenia kursu, CD z materiałami i wybranymi fotografiami.
Uczestnicy na początku kursu otrzymają na własność notes, długopis, skrypt.

Zakres szkolenia:
1. Sprzęt fotograficzny: rodzaje aparatów, obiektywy - rodzaje i zastosowanie, lampa błyskowa,
osprzęt dodatkowy, zasady ich działania.
2. Ustawienia aparatu: czas ekspozycji, przysłona, ostrość manualna i autofocus, czułość ISO,
histogram, pomiar światła (matrycowy, centralno ważony, punktowy), program manualny,
półautomatyczne i automatyczne, korekcja ekspozycji, balans bieli
3. Głębia ostrości.
4. Kompozycja (najważniejsze zasady tworzenia obrazu, zasada trójpodziału).
5. Najczęstsze błędy fotograficzne.
6. Zdjęcia dynamiczne, sportowe, zdjęcia w ruchu. Panoramowanie.
7. Perspektywa w fotografii.
8. Fotografia portretowa (w różnych rodzajach światła).
9. Fotografia dzieci.
10. Portret.
11. Fotografia plenerowa.
12. Fotografia nocna
13. Makrofotografia
14. Plener miejski dzienny,
15. Fotografia przyrodnicza
16. Obróbki cyfrowa zdjęć – Photoshop.
17. Archiwizacja zdjęć, selekcja, tworzenie portfolio.
18. Omówienie zdjęć
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Dzień 1 (4h) 16.30 – 20.30
1. Sprzęt fotograficzny:
• rodzaje aparatów,
• rodzaje matryc,
• obiektywy - rodzaje i zastosowanie,
• lampa błyskowa,
• osprzęt dodatkowy,
• zasady ich działania.
2. Ustawienia aparatu:
• czas ekspozycji,
• przysłona,
• ostrość manualna i autofocus,
• czułość ISO,
• histogram,
• pomiar światła (matrycowy, centralno ważony, punktowy),
• program manualny, półautomatyczne i automatyczne,
• korekcja ekspozycji,
• balans bieli
3. Ustawienia aparatu - ćwiczenia praktyczne.
4. Głębia ostrości.
5. Kompozycja (najważniejsze zasady tworzenia obrazu, zasada trójpodziału).
6. Kompozycja w praktyce (zadania praktyczne).
7. Najczęstsze błędy fotograficzne.
8. Zdjęcia dynamiczne, sportowe, zdjęcia w ruchu, panoramowanie (zadania praktyczne).
Dzień 2 (5h) 16.30 – 21.30
1. Plener
• kompletna obsługa aparatu w plenerze,
• kompozycja w plenerze –zadania na kreatywność,
• portret w plenerze – zadania.
• praktyczne zadania sprawdzające dotychczasową wiedzę.
2. Fotografia architektury
• praktyczne zadania w plenerze
3. Fotografia przyrodnicza, krajobrazowa.
• praktyczne zadania w plenerze
4. HDRy – zdjęcia o wysokiej rozpiętości tonalnej.
• Plener – wykonywanie zdjęć pod technikę HDR
• Sala wykładowa – łączenie zdjęć w HDRy.
5. Zdjęcia panoramiczne
6. Fotografia nocna
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Dzień 3 (9h) 9.00 – 18.00
1. Portret:
• oświetlenie – rodzaje i charakter światła,
• typy, plany i rodzaje portretów,
• kreatywne wykorzystanie lampy błyskowej,
• światło sztuczne domowymi metodami,
• jak uzyskać odpowiedni nastrój na fotografii operując jedynie światłem zastanym?
• emocje portretowanej osoby,
• słynni portreciści – jak doszli do sukcesu?
• kompozycja w portrecie,
2. Fotografia dzieci.
3. Wstęp do fotografii studyjnej:
• omówienie sprzętu studyjnego,
• zasady działania oraz sposoby łączenia poszczególnych elementów wyposażenia studyjnego,
4. Portret w fotografii studyjnej
• oświetlenie studyjne, uzyskiwanie odpowiedniego charakteru światła.
5. Fotografia beauty oraz mody. (zagadnienia stylizacja i wizaż)
6. Praca na oświetleniu studyjnym – konkretne zadania.
7. Profesjonalna sesja fotograficzna – jak wygląda w praktyce?
Dzień 4 (8h) 9.00 – 17.00
1. Podstawy obróbki graficznej – praktyczna praca w programie Photoshop CS5.
• poruszanie się oraz praca w programie Adobe Photoshop
• cechy grafiki rastrowej,
• RGB a CMYK
• interfejs programu,
• skróty klawiszowe,
• ustawienia dokumentu,
• palety oraz narzędzia,
• objaśnienie poszczególnych narzędzi programu
• metody zaznaczeń, szybka maska,
• transformacja obiektów,
• ustawienia, wielkość i przezroczystość, właściwości pędzli,
• warstwy, opcja mieszania warstw, praca na warstwach
• narzędzia dopasowania,
• twórcze operowanie barwą i ekspozycją,
• maski,
• praca z tekstem (wprowadzanie go do obrazu, metody przenikań),
• bardziej zaawansowane funkcje programu
• retusz fotografii, usuwanie skaz,
• korekta tonalna oraz formalna (wszystkie narzędzia którymi polepszysz fotografię),
• usuwanie szumów oraz wyostrzanie fotografii,
• przetwarzanie plików RAW,
• tworzenie fotoksiążki
• obróbka zdjęć zrobionych podczas kursu,
2. Selekcja zdjęć, archiwizacja, tworzenie profesjonalnego portfolio
3. Podsumowanie kursu.
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