Kreatív ágazat – III. Vizuális
A tanulók megismerkedhetnek tanulmányaik során a grafika, szöveg, animáció, álló- és
mozgókép, könyv és csomagolóanyagok tervezésével és megvalósításával. A kreatív vizuális
kultúra, művészetek jövőbeli, motivált szakembereit fogják képezni. A képzés során
megismerkednek a dekoráció, fotó, grafika, nyomdászat, mozgókép és animáció készítéssel,
modern informatikai háttérrel, szoftverekkel, ami a munkavégzés elengedhetetlen eszköze a
XXI. században.
Ajánlott minden fiatalnak, aki szeret alkotni és fontos számára, hogy lehetősége legyen
alkotását viszontlátni az élet minden területén. A kirakatokban, plakátokon, boltok polcain,
padlóján, az autókon, interneten, moziban és bárhova is nézünk, biztosan találunk valami
szépet és megnyerőt, ami felvidítja az embereket és jobbá teszi a világot. Erre lesz lehetősége
minden végzett fiatal technikusnak és szakmunkásnak. Az iskolai és duális képzéssel
megszerzi azokat az ismereteket, amelyekhez neki már csak a saját kreativitását kell
hozzátenni.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ISKOLÁNKBAN 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Fotográfus
Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
Választható szakmairány: Kreatív fotográfus szakmairány
A kreatív fotográfus, megrendelői kör vagy egyéni, kreatív meglátásai alapján készít fotó alapú
látvány anyagokat. A művészeti fotográfus esztétikai és művészeti ismeretekkel rendelkezik,
aki a médián és egyéb csatornákon keresztül a társadalom tájékoztatásán kívül, annak vizuális
gondolkodását, esztétikai értékítéletét is befolyásolja, formálja, fejleszti.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kreativitás, ötletgazdagság, önállóság, jó szervezőkészség, kapcsolatteremtő képesség,
precizitás, térlátás.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

Biztosítja a fényképezéshez szükséges eszközöket (gépvázak, objektívek, kiegészítők); kreatív
sorozatokat, valamint személy-, tárgy-, termék- és reklám felvételeket készít műteremben és külső
helyszíneken; üzleti, kiadói, divat, ingatlan, turisztikai, légi felvételeket készít; portfóliót fényképez
egyedi rendelésre; eseményeket rögzít, rendezvényeket dokumentál; hagyományos filmre
készített felvételeket dolgoz ki; fotóalbumot, fotókönyvet készít; digitális adathordozón lévő képeket
retusál, nyomtat; nyomdai előkészítést végez; marketing céllal használja az online felületeket,
közösségi médiát.
Ajánlott minden, változatosságot kereső fiatal számára, aki kreatív ötletekkel szeretne alkotni.
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